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ПРОЕКТ 
 

РЕШЕНИЕ № …. 
на Столичен общински съвет  

от …………... 2020 година  
 

ОТНОСНО: Недостига на места в яслите и детските градини в Столичната           
община 
 
Като взе предвид задълбочаващия се недостиг на места в градинските и яслените            
групи на Столичната община, икономическата и социална тежест, които той          
създава на гражданите на София, риска от забавено и непълноценно развитие на            
децата на града, неадекватното градско планиране, лошото стопанисване и         
управление на общинска собственост, транспортния хаос и въздушното и         
шумовото замърсяване, 
 
във връзка с: 

- чл. 26. ал. 4, 5 и 6, както и чл. 55. ал. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-3 от                    
21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за          
обществено обслужване в областта на образованието и науката,        
здравеопазването, културата и изкуствата, издадена от Министъра на        
регионалното развитие и благоустройството; 

- чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация 
 
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и                  
местната администрация: 



 

 
 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
Р Е Ш И: 

 
1. Указва на всеки от кметовете на райони в Столичната община да           

предостави на заместник-кмета по направление „Култура, образование,       
спорт и младежки дейности“ в Столичната община следната информация в          
табличен вид и машинночетим формат в двумесечен срок: 
 
1.1. броя на деца с настоящ адрес от 0 до 7-годишна възраст           

включително, разделени по набори, в района му заедно с броя на           
заетите и свободните места в детските заведения, разделени по         
яслени и градински групи, в района му; 
 

1.2. броя на записаните деца в яслени и градински групи в района му,            
групирани по това в кой административен район се намира техният          
настоящ адрес. 

 
2. Указва на всеки от кметовете на райони в Столичната община да           

предоставя актуална информация по т. 1 до 15-то число на месеците април,            
юли, октомври и януари всяка година. 
 

3. Указва на заместник-кмета по направление „Култура, образование, спорт и         
младежки дейности“ в Столичната община да публикува данните по т. 1 и т.             
2 в табличен вид и машинночетим формат в 7-дневен срок от получаването            
им на интернет страницата на ИСОДЗ и ПГУ на СО. 
 

4. Указва на всеки от кметовете на райони в Столичната община в двумесечен            
срок да предостави на кмета на Столичната община: 
 
4.1. списък със сгради на територията на съответните райони, които         

могат да бъдат устроени в детски заведения по реда на чл. 26. ал. 4,              
5 и 6, както и чл. 55. ал. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015                 
г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за         
обществено обслужване в областта на образованието и науката,        
здравеопазването, културата и изкуствата; 
 



 

4.2. списък със сгради на територията на съответните райони,        
собственост на Столичната община, които са се ползвали и/или са          
били планирани за детски заведения, но към датата на приемане на           
настоящото решение са предоставени за ползване на други фирми,         
институции, общински структури или други организации.  

 
5. Указва на заместник-кмета по направление „Култура, образование, спорт и         

младежки дейности“ в Столичната община в 7-дневен срок от настъпването          
на съответното обстоятелство да публикува на интернет страницата на         
ИСОДЗ и ПГУ на СО информацията за удължаването на срока за           
завършване на всеки ремонт, устройване и/или строеж на сграда на детска           
градина или ясла и причините за забавянето. 

 
6. Указва на кмета на Столичната община в четиримесечен срок да внесе в            

Столичния общински съвет отчетен доклад за недостига на места в          
детските заведения в София и възможностите за разрешаването. 
 
6.1. В доклада да се съобразят следните критерии: 
 

- недостигът на места в детски заведения за всеки        
административен район на Столичната община; 

- броят на деца по набори с настоящ адрес във всеки          
административен район на Столичната община; 

 
6.2. В доклада да се включат: 

 
6.2.1. предложения за преустройване на сгради по по чл. 26. ал. 4, 5            

и 6, както и чл. 55. ал. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-3 от               
21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на        
сгради за обществено обслужване в областта на       
образованието и науката, здравеопазването, културата и      
изкуствата; 
 

6.2.2. предложения за строеж на нови детски заведения в        
най-засегнатите от недостига административни райони на      
София, информация за наличието или липсата на проекти за         
строителство на съответните терени, както и за текущите        
етапи, на които са проектите; 
 



 

6.2.3. списък със сгради на територията на Столичната община,        
които са се ползвали и/или са били планирани за детски          
заведения, но към в момента са предоставени за ползване на          
други фирми, институции, общински структури или други       
организации; 
 

6.2.4. списък на всички настоящи ремонти на детски заведения на         
територията на Столичната община, както и тяхното планирано        
завършване. 

 
7. Указва на заместник-кмета по направление „Култура, образование, спорт и         

младежки дейности“ в Столичната община да извърши всички необходими         
организационни, фактически и правни действия, за да осигури обявяването         
на прием за месец май на всяка година, в която е планирано ремонт на              
детско заведение да приключи преди септември. 

 
 
Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински          
съвет, проведено на ……….. 2020 година, Протокол № ….. от ………. 2020 година             
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.  
 
 
 
 
Председател на Столичния общински съвет ………………………………………….. 
                                                                                  (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ) 


