СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
УЛ.“МОСКОВСКА“ №33
1000 СОФИЯ
ДОКЛАД
от Георги Илиев – кмет на СО – район „Слатина“
Относно: Разкриване на 1 /една/ градинска група в Общностен център за деца и
семейства в рискови групи, намиращ се на адрес: гр. Софияул. „Александър Момчев“
№ 2, и осигуряване на финансиране
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В изпълнение на Програмата за строителство на детски градини 2021-2023 г.,
приета с Решение № 528 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичния общински
съвет, СО район „Слатина” е възложил проектиране и е предприел действия за
преустройство на втори етаж на Общностен център за деца и семейства в рискови
групи, намиращ в двора на детска градина № 65 „Слънчево детство”, в УПИ II „за
детски комбинат“, кв. 199, м. “Христо Смирнески - Слатина“, ул. “Александър
Момчев“ № 2, гр. София.
Острият недостиг на места за деца в предучилищна възраст, както и
необходимостта от осигуряване на достъп до качествена предучилищна подготовка
чрез подобрена училищна готовност на децата от рискови семейства и деца с
увреждания на възраст до 7 (седем) години, стимулира екипа на район „Слатина” – СО
да потърси вариант за разкриване на групи в съществуващи сгради. Целта е и в тази
група да се обучават и обгрижват децата в риск, както и да бъдат подпомогнати
семействата от район „Слатина“, чиито деца имат специфични нужди. Крайният
резултат е да им се даде равен старт и да им се осигури достъп до образование.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
предлагам Столичният общински съвет да приеме решение за разкриване на 1 /една/
градинска група за интегриране на деца в риск в Общностен център за деца и семейства
в рискови групи, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Александър Момчев“ № 2.
За обезпечаване функционирането ѝ е необходимо осигуряване на финансиране
за 2 /две/ щатни бройки за педагогически персонал със СРЗ 1502 лв. и 2 /две/ щатни
бройки непедагогически персонал със СРЗ 932 лв.

ГЕОРГИ ИЛИЕВ,
КМЕТ НА РАЙОН ”СЛАТИНА“ - СО

Писмото се издава в 1 (един) екземпляр, който остава за класиране в СО-район “Слатина”, а до адресата се
изпраща чрез СЕОС-без на хартиен носител.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Проект!

Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
За разкриване на една градинска група, позиционирана в Общностен център за деца и
семейства в рискови групи, намиращ се на адрес: гр. София, ул. „Александър Момчев“ № 21, и
осигуряване на персонал

На основание чл. 310, ал. 5 от Зокна за предучилищното и училищно образование
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за разкриване на една градинска група в Общностен център за деца и

семейства, находящ се в УПИ II „за детски комбинат“, кв. 199, м. „Христо Смирненски –
Слатина", ул. „Александър Момчев” № 2, район „Слатина”, гр. София.
2. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки и бюджет за нормалното
функциониране на детската градинска група,
Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2021 г., Протокол № ______ от _______ 2021 г., по доклад № ____________________
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
Георги Георгиев

Юрист от
администрацията на
район „Слатина” - СО:
Десислава Милева

