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ПРОТОКОЛ №2 / 15.04.2022 

 
 
 

за проведено заседание на Обществения съвет 
към Детска градина № 84 „Детелина“ 

 
 
 

Днес, 15.04.2022 г., в 17,30 часа, в изпълнение на чл. 267, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, се проведе заседание на 

Обществения съвет  към  ДГ  №  84  „Детелина“   

Заседанието  се  счита  за  редовно,  тъй  като   участваха  всички  членове  на 

Oбществения  съвет. 

Директорът  и счетоводителят на  ДГ  №  84  „Детелина“ взеха участие в 

заседанието на Обществения съвет, за да представят информация и да изразяват 

становище по разглежданите въпроси. 

Всички   участници   в   заседанието   -   членове   на   обществения   съвет   

са регистрирани в присъствен списък, който е неразделна част от настоящия 

протокол. 

Заседанието   протече   по   предварително   обявеният   от   председателя   

на обществения съвет дневен ред, както следва: 

1. Отчет изпълнение на бюджета за финансовата 2021 година.  

2.  Запознаване с бюджета за 2022 година 

3.  Съгласуване на учебните помагала за учебната 2022/2023 год.  

4. Разни.  

 

По т. 1 от дневния ред, г-н Ивайло Ставрев – председател на Обществения 

съвет, даде думата на поканената от директора на 84 ДГ,  г-жа Снежана Генчева - 

счетоводител  на  детската  градина, да разясни изпълнение  бюджета на ДГ 84 за 

2021 г. по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности. Госпожа Генчева 

обясни, че при изчисляването на бюджета се е съобразила с ЕРС (Единните разходни 

стандарти, според възрастта на децата) за 2021 г. и с формулата за изчисляване на 

бюджета за детските градини на територията на Столична община за 2021 година – 

утвърдена от кмета на СО. 

Г-н Стоименов зададе въпрос дали при приключване на финансовата година 

са останали неразплатени сметки към доставчици. Г-жа Генчева информира, че м. 

декември 2021г.  всички разходи са разплатени.  



По т. 1 не постъпиха други изказвания и се премина към гласуване.  

РЕШЕНИЕ №1: 

Гласували :‘‘за‘‘ приемане отчет за изпълнение бюджета за 2021 г – 5 човека,  

‘‘против‘‘ - няма ,  ‘‘въздържали се‘‘ – няма.  

По  т.  2  от  дневния  ред,  г-н  Ивайло Ставрев  даде  думата  на  г-жа  Нели 

Николова да запознае членовете на обществения съвет с формулата за съставяне на 

бюджет и изчисленията по  нея.  

Счетоводителят приложи обяснителна записка с информация за: 

1. Очаквани приходи от допълнителни  образователни дейности .  

2. Разходи за работни заплати, осигуровки, диференцирано заплащане и 

ДТВ за персонала – 710 421 лв. Средства за издръжка – 135 397 лв.  

3. При формиране на бюджета се имат предвид осигуровки, храна на децата 

и основно комунални разходи. 

4. Целевите средства са: 

 Учебни познавателни книжки ПГ .  

 Спорт 

По т. 2 не постъпиха други изказвания и се премина към гласуване. 
 
РЕШЕНИЕ № 2: 
Гласували : ‘‘за‘‘ – приемане на бюджет 2022 г. – 5 човека , ‘‘против‘‘ – 
няма ‘‘въздържали се‘‘ - няма .  

 
 

По  т.  3  от  дневния  ред,  директорът на ДГ 84  представи  предложенито  

на учителите за използване на познавателни книжки, които се предоставят от МОН 

за безвъзмезно  ползване  от  децата  в  подготвителните  групи  -  5  и  6 год. , 

както и  за децата от вторите групи.  

    Това са познавателните книжки на   издателство     „КЛЕТ     БЪЛГАРИЯ     

ООД“ и издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ . В познавателните  книжки 

образователното съдържание е съобразено с ДОС за предучилищно образование. 

Г-н Я.  Попов  изказа  мнение,  че  детето  му  е  завършило  четвърта  група,  

и  е впечатлен от подготовката за училище, която то е получило в детската 

градина.  Затова  можем  да  имаме  пълно  доверие  за  избора  направен  от 

педагозите. 

По т. 3 не постъпиха други предложения и се премина към гласуване. 
 

РЕШЕНИЕ№3 
 

Гласували: „за” приемане изборът от учителите на познавателни книжки за 

децата от   подготвителните   групи   за   уч.2022/2023   г.   –   5   души;   „против”   

-   няма; 



„въздържали се” – 
няма. 

 

По  т.  4  от  дневния  ред,  г-жа  Н.Николова  постави  на  вниманието  на 

членовете на Обществения съвет, необходимостта от: 

1. Належащ частичен ремонт на топлопровода ,който трябва да бъде 

съпътстван със затваряна на детската градина. След получаване на КСС, 

ще се направи съгласуване с районната администрация.  

2. С  отпадане на противоепидемичните мерки  от 1. 06. 2022 г. за летния 

период и във връзка с необходимостта от ползване на платените годишни 

отпуски,  детската градина ще работи със сборни групи.  

По т. 4 не постъпиха други изказвания и се премина към гласуване. 
 РЕШЕНИ№4 

 

Гласували:  „за”  ремонт на топлопровода  в детската градина – 5 души ,   „против” 

- няма; ,  „въздържали се” – няма. 

 

 

Присъствен списък: 

Председател:......................... 

1. Ивайло Ставрев 
 

Основни членове:  

2. Евтима Стоянова - ............................. 
 

3. Николай Стоименов - ............................... 
 

4. Ясен Попов - ............................... 
 

5. Антон Ковачев - /от район „Овча купел“/-............................... 
 

 

 

 


