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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 96 

 
ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ  С ПРОТОКОЛ № 16 

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 15.12.2016 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 78/27.07.2016 г. от Деян Дойнов - Кмет на Община 
Сопот 

Относно: Въвеждане системата на делегираните бюджети, считано от 

01.01.2017г., в следните детски заведения на територията на Община Сопот: 1. ДГ "Роза"; 

2. ДГ "Слънчево детство"; 3. ДГ „Приказен свят". 
 

Общински съвет - Сопот, на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по 

чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11. ал.10, 11 и 12 от Закона за публичните 

финанси /ЗПФ/ и чл.269 ал.1 т.4. чл.280 ал.1. чл.282 ал.21 т.З, чл.289, ал.1. 2 и 3, чл.294 и 

чл.298 ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, чл.16 ал.7 и 8 от 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прие 

следното: 

         

Р Е Ш Е Н И Е :  
 
1. Считано от 01.01.2017 г., въвежда системата на делегирани бюджети в 

следните детските градини на територията на Община Сопот: 

1.1. ДГ „Роза" - гр.Сопот; 

1.2. ДГ „Слънчево детство" - гр.Сопот; 

1.3. ДГ „Приказен свят" - гр.Сопот;" 

 

2. Определя директорите на детските градини по т.1 като второстепенен 

разпоредител с бюджет, с всички права по чл.289, ал.1, т.2-4 във връзка с ал.З от ЗАКОН за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. 

 

3. На основание чл.289 ал.2 от ЗПУО делегира права на директорите на детските 

градини да реализират собствени приходи, като им предоставя за стопанисване и 

безвъзмездно управление ползваната от тях общинска собственост. 

 

4. Извън средствата от държавния бюджет, определя за допълнително 

финансиране на издръжката на детските градини от местни дейности на бюджета на 

общината, както следва: 

4.1. съответната сумата, събрана от приходи or такси за детските градини: 

4.2. и сумата в размер на 700 лв. на година за едно дете. 

 

5. Възлага на Кмета на общината: 

5.1. да предприеме съответните действия, да създаде организация, в т.ч. и да окаже 

административна и методическа подкрепа на директорите на детските градини за изпълнение 

на настоящето решение. 
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5.2. да състави и предложи в бюджета на Община Сопот за 2017 г. 

самостоятелните бюджети на второстепенните разпоредители с бюджет по т.1. придружени с 

писмени становища на органа по чл.269 ал.1 от ЗПУО; 

5.3. за изпълнението на т.З от настоящето решение да издаде заповед и подпише 

договор с директорите на детските градини за безвъзмездното управление на предоставената 

им публична общинска собственост. 
 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 
- на основание чл.21 ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1. т.6 и т.23 от ЗМСМА 

и във връзка с чл.11, ал.10, 1 1  и  1 2  от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и чл.269 ал.1 т.4. чл.280 
ал.1. чл.282 ал.21 т.З, чл.289, ал.1, 2 и 3, чл.294 и чл.298 ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищно образование /ЗПУО/, чл.16 ал.7 и 8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество; 

- и като взе предвид мотивите на вносителя, че исканото с проекта за решение е с цел 

подобряване ефективността на управление и оптимизиране на разходите ма детските заведения на 
територията на Община Сопот и осигуряване на оперативна самостоятелност в системата на 
предучилищното образование. 

 
 

Общ брой Общински съветници - 1 7  
Присъстват           - 17 
Гласували                - 1 7  
„За"                         -1 3  
„Против"                  - няма 
„Въздържал се "    - 4 

 
 

  
 
Зам.председател на ОбС:……………………....  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

  

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/     

 

      

Председател на ОбС.:………………..  

                                        /Мариана Кацарова/ 


