
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_5 l@mail.bg

ПРОТОКОЛ
№ 4/20.01.2020 г.

Днес, 20.01.2020 г., в 18,00 часа, в изпълнение начл. 267, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 
Обществения съвет към детска градина № 51 „Щурче “.

Поради отсъствие на един от редовните членове -  г-жа Полина Михова 
на заседанието присъства г-н Цветомир Антонов -  резервен член. 
Представители на детската градина са: г-жа Светла Петрова -  директор, 
г-жа Ирина Илиева -  счетоводител и г-жа Бистра Гочева -  ст. учител.

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. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за финансовата 
2019г.

2. Информация за ремонтните дейности, които се извършват в 
сградата на детската градина

3. Разни

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Св. Петрова: - Детската градина е третостепенен разпоредител с 
бюджетни средства. За да представи отчета за изпълнението на бюджета, 
съм поканила главния счетоводител на детската градина г-жа Ирина Илиева. 
Г-жа И. Илиева: - Представям на вниманието Ви отчета за изпълнение на 
бюджета по дейности за финансовата 2019 г. Средствата бяха изразходвани 
както следва:

> храна -  93 227 лв.
> материали -  46 179 лв.
> вън. услуги -  73 227 лв.
>  ток, вода -  68 694 лв.
> познавателни книжки -  4 620 лв.
> заплати -  655 224 лв.
> осигуровки -  144 354 лв.
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> обезщетения, болничи, СБКО -  6 679 лв.
За поредна година спечелихме и проект финансиран от СО. Бюджетът за 
финансова година, заедно с отчет за изразходването му се качват на сайта 
на детската градина.
Г-жа Св. Петрова: - Предстои увеличение на заплатите на педагогическите 
специалисти и на непедагогическия персонал от 01.01.2020 г. Увеличени са 
единните разходни стандарти и до края на месец януари се очаква Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и 
заплащане труда на педагогическите специалисти.

По т.1 от дневния ред членовете на Обществения съвет решиха: 
Приемат отчета за изразходване на средствата по дейности за 
финансова 2019 година.

По т. 2 от дневния ред:

Г-жа Св. Петрова: - По план ремонтът трябва да приключи през месец 
март. Има един месец отсрочка за лоши метеорологични условия, т.е. най- 
вероятно ще приключи до края на април. Помещенията на яслените групи 
вече са боядисани, сменени са водопроводите, електрическата инсталация, 
но остава да се ремонтират подходите и да се направят конструктивни 
укрепвания. От 27.01.2020 г. е взето решение децата от яслена група „Мечо 
Пух“ да бъдат преместени в сградата на ул. „Кукуш“. Това засега е най- 
доброто решение.

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Св. Петрова: - Има промяна в наредбата за таксите за детските 
градини. Заплащат се само присъствените дни.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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