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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, 28.03.2018 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“ и главният счетоводител на детската градина 
-  г-жа Ирина Илиева.

Присъстващите 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. Избор на протоколчик
2. Запознаване с бюджета на детската градина за 2018 г,
3. Провеждане на анкета за изграждане на вътрешно видеонаблюдение
4. Разни

Всички членове са предварително запознати с материалите по дневния ред.
По т. 1 г-жа Полина Михова предложи за протоколчик на Обществения съвет да 

бъде избрана г-жа Диляна Вълкова. Премина се към гласуване. ЗА: всички 
Г-жа Диляна Вълкова е избрана за протоколчик

По т. 2 от дневния ред счетоводителката г-жа Ирина Илиева даде подробна 
информация за разпределението на бюджета за 2018 г.

Държавни дейности общо 695 349 лв. в това число
S  Заплати 534 788 лв.
X Осигуровки 115 719 лв.
^  Издръжка - храна, материали, вода, ел.енергия, отопление -  32 896 лв.

Местна дейност -  общо 278 243 лв.
S  Храна- 103 190 лв.
X Работно облекло -  8 050 лв.
А Материали -  канцеларски, резервни части, обзавеждане и др. -  35 800 лв.
S  Вода, горива и ел. енергия -  79 800 лв.
X Външни услуги -  31 000 лв.
■S Ремонт -  5 000 лв.

Застраховка на сградата -  1 200-лв.
S  Други -  14 203 лв.
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Специална група -  общо 88 119 лв.
S  Заплати и осигуровки -  76 746 лв.
^  Издръжка -  храна, материали, отопление, ел.енергия, вода, външни

услуги -  11 373 лв.
По т.З от дневния ред беше обсъден въпросът за изграждане на вътрешно 

видеонаблюдение в стария корпус на детската градина. След кратък дебат 
присъстващите единодушно дадоха своето съгласие да бъде изградено вътрешно 
видеонаблюдение и достъп до записите да има само директорът.

По т. 4 от дневния ред г-жа Светла Петрова информира членовете на 
обществения съвет, че педагогическия екип е решил през следващата учебна година да 
работят с познавателните книжки „Чуден свят” на издателство „Просвета”. Родителите 
бяха единодушни, че имат пълно доверие на учителите относно избора им.

Беше обсъден и графикът на работа на детската градина през летния период и 
предстоящият ремонт на сградата.

След изчерпване на дневния ред заседанието ^

/Диляна Вълкова/

ПРЕДСЕДАТЕЗ 
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕЗ

/Поли


