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ОТНОСНО: Предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран 

бюджет. 

             

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През учебната 2020/2021 година в община Смолян функционират дванадесет общински 

детски градини /ДГ/, в които по данни от кампания 1 на Националната електронна 

информационна система за предучилищно и училищно образование, са обхванати общо 1172 

деца. За тяхното възпитание и обучение се грижат 117 педагогически специалисти и 126 души 

непедагогически персонал. Четири от детските градини – ДГ „Детелина”, ДГ „Изворче”, ДГ 

„Русалка” и ДГ „Дъга” са съответно в селата Широка лъка, Момчиловци, Търън и Смилян. 

Останалите детски градини - „Слънце”, „Синчец”, „Родопчанче”, „Радост”, „Буратино”, 

„Зорница”, „Веселушко” и „Славейче” са на територията на град Смолян. На основание 
Решения № 250 и № 251 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Смолян, за учебната 2020/2021 

година всички детски градини в селата са предложени на МОН за включване в Списъка със 

защитените детски градини и защитените училища, а ДГ „Русалка – в с. Търън за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища.  

Към момента посочените детски градини са на неделегиран бюджет. 

Организацията и провеждането на дейностите в предучилищното образование налагат 

все повече необходимостта от децентрализация и по-голяма самостоятелност при вземане на 

решения от директорите на детските градини и от техните педагогически колективи. Един от 

доказаните механизми за осигуряване на това са делегираните бюджети, които вече успешно се 

прилагат в общинските училища. Управлението на човешките ресурси, разработването и 

реализацията на проекти и програми, квалификацията и атестирането на педагогическите кадри, 

контролът на приходите от такси и на разходите за издръжка, изискват повече самоинициатива 

от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, както и по-голям самоконтрол. 

Чрез прилагане на системата на делегираните бюджети и спазване на финансова дисциплина 
директорите следва да упражняват по-ефективно натрупания професионален опит в 

управлението на поверените им детски градини, използвайки максимално възможностите на 
педагогическите и обществените съвети, както и на градинските настоятелства за пълноценното 

обгрижване, възпитание и образование на подрастващите. 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
общинските детски градини получават ежегодно средства по стандарти от държавния бюджет, 

които се разпределят по формула. На база брой деца и групи във формулата за календарната 

2020 година са включени стандарти за деца от 2 до 6-годишна възраст, за яслена и целодневна 

група, за подготвителна полудневна група, за институция и средства по регионален 

коефициент. Детските градини получават допълващи нормативи и средства, над тези по 

формулата – за подпомагане на храненето, за създаване на условия за приобщаващо 

образование на дете на ресурсно подпомагане, за ресурсно подпомагане на дете, както и 

средства за защитена детска градина. Добавка за отдалеченост от общинския център е заложена 

за детските градини в селата. Предвиден е и резерв за нерегулярни разходи. През финансовата 



2020 година за 1256 деца в общинските детски градини от държавна делегирана и местна 

дейност са разпределени общо над 5 млн. и 200 хил. лева. Всяка година чрез формулата се 

извършва деференциация на ниво първостепенен разпоредител с бюджет на средствата за 

издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата, в контекста на общинската 

политика за предучилищното и училищното образование.  

Преминаването на детските градини в Община Смолян на делегиран бюджет е 

демократичен акт, който ще им осигури управленска и финансова децентрализация за 

самостоятелно управление на средствата от държавно делегирани дейности и местна дейност, 

самостоятелност при вземане на решения и съкращаване на административни процедури във 

взаимодействията им с други органи и институции. С него Община Смолян не отменя 

отговорностите, грижата и задълженията си към децата на общината, регламентирани в ЗПУО и 

в други нормативни актове.  

Считам за целесъобразно общинските детски градини да преминат на делегиран бюджет 

от 01 януари 2021 година. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет – 

Смолян, да приеме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Дава съгласие общинските детски градини „Слънце” – Смолян, „Синчец” –  

Смолян, „Родопчанче” – Смолян, „Радост” – Смолян„ Буратино” – Смолян, „Зорница” –  

Смолян, „Веселушко” – Смолян, „Славейче” – Смолян, „Детелина” – с. Широка лъка, 

„Изворче” – с. Момчиловци”, „Русалка” – с. Търън, „Дъга” – с. Смилян, да преминат на 

делегиран бюджет. 

 

2. Дава съгласие общият размер на годишната издръжка в местна дейност за 

общинските детски градини да се определя с бюджета на Община Смолян за съответната 

календарна година, а разходните стандарти за годишната издръжка на едно дете в местна 

дейност да се определят  от Кмета на общината. 

 

3. Дава съгласие преминаването на общинските детски градини на делегиран 

бюджет да се извърши считано от 01 януари 2021 година. 

 

4. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 
привеждане на решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 в изпълнение. 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 

 

  


