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ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 51 “ЩУРЧЕ”
София 1309, район “Илинден”, ул. “Цар Симеон” № 271, e-mail:shturche_5l@mail.bg

ПРОТОКОЛ 
№ 6/16.06.2020 г.

Днес, 16.06.2020 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 “.
Представители на детската градина са г-жа Светла Петрова -  директор 
и г-жа Бистра Гочева -  ст. учител.

Поради отсъствие на един от редовните членове на заседанието 
присъства резервния член г-н Цветомир Антонов. Присъстващите на 
заседанието членове на Обществения съвет са регистрирани в присъствения 
списък, който е неразделна част от настоящия протокол.
Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Запознаване е бюджета на детската градина за финансовата 2020 год.
2. Отчет за изпълнението на бюджета по дейности за първото 

тримесечие на 2020 г.
3. Информация относно изразходваните средства за дезинфектанти, 

лични предпазни средства и др. във връзка е Covid 19.
4. Доклад за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегията за 

развитие на ДГ № 51 «Щурче».
5. Отчет за получените и изразходвани средства по ПМС № 46
6. Съгласуване на избраните от учителите познавателни книжки за трета 

и четвърта възрастова група.
7. Разни

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Светла Петрова запозна членовете на Обществения съвет е бюджета на 
детската градина за финансовата 2020г., който е утвърден през март 2020г. 
и е в размер на 1 215 379 лв, като градината е третостепенен разпоредил.
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Бюджетът е формиран на база брой деца и групи, а градината е 
третостепенен разпоредител е него.

По т. 2 от дневния ред:
По тази точка от дневния ред присъстващите се изпознаха е изпълненето на 
бюджета по дейности за първото тримесечие на 2020 г. Средствата са 
изразходвани както следва:

■S заплати в т.ч. обезщетения - за дейност 3311 -214 992 лв., за дейност 
3312 — 17 351 лв. -  общо: 232 343 лв.

С осигуровки -  за дейност 331 1 -  43 165 лв., за дейност 3312 -  2 342 лв. 
-  общо: 45 507 лв.

С храна -  влиза в графа външни услуги, защото детската градина е на 
кетъринг

С материали-дейност 3311 -  9 376 лв., дейност 3312 -  325 лв. -  общо: 
9 701 лв.

С външни услуги -  19 633 лв.
С ток, вода и др. -  4 910 лв.
С застраховка -  718 лв.
С разходи за дезинфектантй и др. свързани е Covid 19 - 6 067,15 лв.

По т.2 от дневния ред Обществения съвет реши: Приема отчета за 
изразходваните средства по дейности за първото тримесечие на 2020 г.

По т. 3 от дневния ред:
Членовете на Обществения съвет получиха подробна информация относно 
изразходваните средства във връзка е Covid 19. Закупени са лични 
предпазни средства -  маски, шлемове и ръкавици, термометри, стелки, 
дезинфектант, стойка за дезинфектант и са направени тестове на целия 
персонал.
Общественият съвет реши: Приема отчета за изразходваните средства 
свързани е Covid 19.

По т. 4 от дневния ред:
Г-жа Св. Петрова докладва за изпълнението на Плана за изпълнение на 
Стратегията за развитие на ДГ № 51 „Щурче“.
Решение: Общественият съвет приема доклада на директора за
изпълнението на Плана за изпълнение на стратегията за развитие на 
детската градина.



По т. 5 от дневния ред:
По тази точка беше предоставена подробна информация за получените и 
изразходвани средствата по ПМС № 46, е което се определят минималните 
размери на паричните средства за физическа активност, физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на децата от 
градинските групи. Тази година е получена сумата от 520 лв., която е 
изразходвана целево.
Решение: Общественият съвет приема отчета за изразходване на средствата 
по ПМС № 46.

По т. 6 от дневния ред:
Присъстващите на заседанието бяха информирани, че е решение на 
педагогическия съвет, през учебната 2020/2021 година децата от трета и 
четвърта възрастова група ще работят е познавателните книжки на 
програмна система „Приказни пътечки“, издателство „Булвест“.
Решение: Общественият съвет съгласува избраните от учителите
познавателни книжки за трета и четвърта възрастова група.

По последната точка от дневния ред членовете на Обществения съвет бяха 
информирани за следното:

'• За шеста поредна година градината е е одобрен проект по Програма 
за развитие на физическото възпитание и спорта в СО на стойност 2 660 лв. 
Със средствата по проекта ще бъде обогатена материалната база на детската 
градина.

• С решение на педагогическия съвет със средствата отпуснати за 
подпомагане храненето на децата в задължителното предучилищно 
образование ще се предлага подкрепителна закуска.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито
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