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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_51@mail.bg

ПРОТОКОЛ №2 
за проведено заседание

Днес, 28.02.2019 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“, г-н Иван Божилов -  
кмет на район „Илинден“ и г-жа Мария Тодорова -  зам. кмет на район 
„Илинден“ , г-жа Вера Колева -  председател на РН, г-жа Ирина Илиева -  
счетоводител на детската градина и представител на родителите от всяка 
група.

Присъстващите на заседанието 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. Обсъждане предстоящия ремонт в детската градина по Оперативна 
програма „Региони в растеж“.

2. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за изтеклата 
финансова година.

3. Запознаване с проекто бюджета на ДГ № 51 „Щурче“ за 2019 г.
4. Съгласуване избраните от учителите познавателни книжки за III и 

IV възрастова група за учебната 2019/2020 година.
5. Разни.

Всички членове са предварително запознати с материалите по дневния ред.

Г-жа Светла Петрова поздрави присъстващите и даде думата на г-н Иван 
Божилов.
И. Божилов: - Градината е включена в проект по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ и предстои цялостен ремонт на старата сграда. Това 
налага две групи да използват временно филиалите на детската градина 
намиращи се в бл. 118 и в бл. 313. Докато трае ремонта четири групи могат 
да бъдат настанени в сграда намираща се в двора на ДГ № 179 „Синчец“ на 
ул. „Кукуш“. Тя е строена за ясла, но предстои изграждане на кухня и
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оборудването й. Фирмата изпълнител на проекта пое ангажимент, ако 
сградата е свободна през месеците юни, юли и август да приключат до 
края на септември и за новата учебна година децата да бъдат в 
реновираната сграда.
П. Михова: - Голямата ми дъщеря е била в единия от филиалите. Знам 
къде се намира и каква е обстановката вътре, и не виждам никакъв 
проблем.
С. Петрова: - Планувам във филиалите да отидат децата от трета 
възрастова група. Те са по-големи и ще могат да идват да играят в двора.
И. Божилов: - В някакъв момент и дворът няма да може да се използва. 
Ще трябва да бъдете търпеливи както вие, така и целият екип на детската 
градина. Надявам се, че няма да възникнат непредвидени неща, защото 
проектът е правен през 2014 г. и не всичко в него е актуално. При ремонта 
в ДГ 179 „Синчец“ възникнаха няколко проблема, но въпреки това, 
ремонтните дейности приключиха само с една седмица закъснение.
B. Колева: - Какво се предвижда да бъде ремонтирано?
И. Божилов: - Настилки, ВиК, електрическата инсталация, дворът, 
площадките, оградата. Предвидено е цялата сграда да бъде санирана. 
Където е необходимо ще бъдат подменени и мебелите.
C. Петрова: - Фирмата е същата, която построи новата сграда. Техен 
представител беше при мен и подробно описахме какво трябва да се 
направи.
И. Божилов: - Ако нещо друго ви интересува, питайте. Ще се проведат и 
родителски срещи във всички групи на които ще присъствам. Ремонтът 
стартира почти едновременно с този в ДГ № 153, така че няма къде да 
пренасочим децата. Моля ви да създадете организация за посещението на 
децата и най-вече да я спазвате.
П. Михова: - Кога се предвижда да стартират ремонтните дейности?
И. Божилов: - От фирмата посочиха 18 март като дата, но всичко зависи 
от това, кога ще бъдат освободени групите. Искат от 15 юни в цялата 
сграда да няма деца.
С. Петрова: - Започваме с музикалния салон и плувния басейн, след това 
със занималните на третите групи, които отиват във филиалите. Чакаме 
разрешение от РЗИ. Ако от фирмата изпълнител решат да започнат и 
другия корпус ще преместя децата в новата сграда. Ще помоля родители да 
се включите и да помогнете при преместването.
По т.1 от дневния ред бяха взети следните решения:

• Да бъде създадена организация за посещението на децата по време 
на ремонтните дейности.

• Родителите да се включат и помогнат при преместването.

По т. 2 от дневния ред докладва г-жа Ирина Илиева -  счетоводител на 
детската градина.



И. Илиева: - Бюджетът за изминалата финансова година беше много 
добър. Нямаме неразплатени сметки. Успяхме дори да предплатим 
авансово сметките за първите месеци на тази година. Средствата по 
дейности бяха изразходвани както следва:

V заплати и възнаграждения -  530877 лв.
V осигуровки -115 216 лв.
V издръжка -  храна, вода, учебни материали и др. - 22 144 лв.

С. Петрова: - Успяхме да повишим заплатите на педагогическия и 
непедагогическия персонал.
По т.2 от дневния ред обществения съвет реши:

• Приема отчета за изпълнение на бюджета по дейности за 
изминалата финансова година.

По т. 3 от дневния ред докладва Елвира Дръндова -  счетоводител в район 
„Илинден“ отговарящ за образованието.
Е. Дръндова: - За съжаление няма да мога да цитирам точни цифри. 
Изпратих ви формулата по която ще се изчислява новия бюджет. И тази 
година той е много добър, защото градината е голяма, но и разходите са 
големи. Мисля, че ако е необходимо ще можете да си позволите по време 
на ремонта да изхранвате децата с кетъринг.
С. Петрова: - Днес, бях в СО и от там ми съобщиха, че средствата от 
отстъпките от ДОД ще продължат да постъпват по сметката на детската 
градина, независимо от предстоящия ремонт.
По т. 4 от дневния ред докладва г-жа С. Петрова.
С. Петрова: - Всяка година учители избират познавателни книжки по 
които децата да работят. Тази година с решение на педагогическия съвет 
бяха избрани познавателните книжки на програмна система „Приказни 
пътечки“, издателство „Булвест“.
По т.4 от дневния ред членовете на обществения съвет съгласуват 
избраните от учителите познавателни книжки за III и IV възрастова група 
за учебната 2019/2020 година.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛЧИК:
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