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ПРОТОКОЛ
№2

за проведено заседание на обществения съвет към детска градина № 51 „Щурче “

Днес, 27.03.2017 г., в 18,00 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на обществения 
съвет към детска градина № 51 „Щурче “.

На събранието присъстваха всички членове на обществения съвет, г-жа Светла 
Петрова -  директор на ДГ № 51 „Щурче“, главният счетоводител на детската градина -  
г-жа Ирина Илиева и председателят на Родителското настоятелство -  г-жа Вера 
Колева.

Всички присъстващи на заседанието членове на обществения съвет са 
регистрирани в присъствения списък, който е неразделна част от настоящия протокол.

Заседанието протече по предварително обявения от председателя на 
обществения съвет дневен ред, както следва:

1. Одобряване на стратегия за развитието на детска градина № 51 „Щурче “.
2. Запознаване с проекто бюджета на ДГ № 51 „Щурче” за 2017 г.
3. Разни.

По т. 1 от дневния ред бяха обсъдени силните и слабите страни на детското 
заведение, начините и средствата за изпълнение на поставените задачи и пътищата за 
постигане на целите заложени в стратегията за развитие на детската градина.

След проведеното гласуване за одобряване на стратегията за развитието на 
детска градина № 51 „Щурче “, се получиха следните резултати:

Брой гласове „за“ -  5
Брой гласове „против“-  0
Брой гласове „въздържал се“ - 0

По т. 2 от дневния ред, беше обсъден проекто бюджета на детската градина за
2017 г.

И. Илиева: - Проекто бюджетът на детското заведение е 931 944 лв. в това число 
от държавна дейност 658 052 лв. и от местна дейност 273 892 лв. В субсидията от 
държавна дейност са включени заплати, осигуровки, допълнителни плащания, 
обезщетения и издръжка. В местна дейност са включени разходи свързани с храна, 
отопление, ток, работно облекло, ремонт и подобряване на материалната база, външни 
услуги и материали.

Св. Петрова: - Бюджетът зависи от броя на децата и единния разходен стандарт. 
За всяка възрастова група той е различен. Знаете, че от месец януари имаме малка 
яслена група, деца родени 2015 г. и логопедична група, която е със специално
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финансиране. Успяхме да увеличим заплатите на учителите с 10 %, а пом. 
възпитателите вече получават повече от минималната работна заплата. Текущите 
разходи се планират и реализират разумно -  само за необходими неща. Отстъпките от 
допълнителните дейности преди постъпваха по сметката на Родителското 
настоятелство, а сега постъпват в бюджета на ДГ и се водят като собствени приходи. За 
всички тези процедури и изпълнението на бюджета се отчитаме пред Район „Илинден“.

Е. Дръндова: - Проекто бюджетът на ДГ е добър. Имате много деца, 
материалната база е добра и отзивите за градината са добри.

Св. Петрова: - Стараем се. Условията са добри, а храната в менюто е 
разнообразна и здравословна. Правени са изследвания от различни институции и 
храната отговаря на всички изисквания.

П. Михова: - По повод здравословното хранене, взехте решение да не се внасят
торти.

Св. Петрова: - Да, но това не е единствената причина. Тортите са скъпи, а не се 
изяждат. Освен това по групите има алергични деца, които не могат да ги консумират. 
Родителите приеха нашето решение и носят плодове и бутафорни торти.

По т. 3 от дневния ред, членовете на обществения съвет разгледаха 
познавателните книжки, които учителите са избрали за III и IV възрастова група за 
учебната 2017/2018 г.

В. Колева: - От опит мога да кажа, че програмната система е много добра и дава 
отлични резултати. Моето първо дете, което в момента е във втори клас се справя 
отлично благодарение на основата положена в детската градина.

На основание на резултатите от проведеното гласуване, общественият съвет към 
детска градина № 51 „Щурче “ взе следните решения:

1. Одобрява стратегията за развитие на детска градина „Щурче “.
2. Съгласува проекто бюджета на ДГ за 2017 година.
3. Съгласува избраните от учителите познавателни книжки за III и IV 

възрастова група по програмна система „Приказни пътечки” на издателство „Булвест”

След изчерпване на дневния ред, заседанието на обществения съвет към детска 
градина № 51 „Щурче“ се закри.
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