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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
ОТ МИРОСЛАВ БОРШОШ – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
И ДИЯН СТАМАТОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КЪМ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
Относно: Финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и
ученици от І до VІІ клас.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
В изпълнение на Стратегията за развитие на образованието в Столична община
2016 - 2023 година и осигуряване на равен достъп до образование за всички деца и
ученици в задължителна училищна възраст, Столична община осигурява финансиране на
транспортна услуга за деца от подготвителните групи и ученици от І до VІІ клас от район
„Красна поляна”, кв. „Факултета”, за обучение в 3 общински училища в районите
„Възраждане” (67. ОУ и 136. ОУ) и район „Овча купел” (66. СУ).

Изготвен електронен документ, подписан с КЕП. Документът съдържа интегрирано файлово
приложение във формат doc. На адресата се насочва чрез АИССО/СЕОС.

Ежегодно дирекция „Образование” осъществява периодичен контрол на
посочените училища. Резултатите от проверките показват, че през 2021/2022 учебна
година броят на обхванатите деца е 308. По данни на директорите на трите училища,
учениците продължават образованието си до завършване на първи гимназиален етап на
средно образование или до завършване на средно образование. Положителен факт е, че
осигуряването на транспорт до училище на децата от предучилищна възраст (на 5 и 6
години), невладеещи български език, осигурява добра подготовка за постъпването им в
първи клас.
Необходимите средства за обезпечаване на транспортната услуга за 2022/2023
учебна година са в размер до 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева с ДДС, като районните
администрации следва да заплащат ежемесечно стойността на превозите в зависимост от
изминатия пробег на километър, въз основа на предоставени отчетни документи от
извършителя на услугата.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация предлагаме на Столичния общински съвет следния проект на
решение.
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С УВАЖЕНИЕ,
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК КЪМ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Подписано от: Diyan Velichkov Stamatov

Съгласували чрез АИССО:
Мария Минчева, директор на дирекция „Образование”, 27.06.2022 г.
Заповед за заместване № СОА22-РД18-5187/13.06.2022 г.
Йолита Тодорова, гл. юрисконсулт д-я „Образование” , 27.06.2022 г.
Изготвил чрез АИССО:
Боряна Тасева, гл. експерт в дирекция „Образование“, 27.06.2022 г.
Изготвен електронен документ, подписан с КЕП. Документът съдържа интегрирано файлово
приложение във формат doc. На адресата се насочва чрез АИССО/СЕОС.
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година
За: Финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от
подготвителни групи и ученици от І до VІІ клас.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за извършване на превоз в учебни присъствени дни на
деца от район „Красна поляна”, кв. „Факултета” до „приемните” училища в
район „Възраждане” и район „Овча купел”.
2. Кметовете на районите „Възраждане” и „Овча купел” да
предприемат необходимите действия за провеждане на процедури за избор на
изпълнители за осъществяване на транспортна услуга.
3. Районните администрации да заплащат ежемесечно стойността на
превозите в зависимост от изминатия пробег на километър, въз основа на
предоставени отчетни документи от извършителя на услугата.

4. Необходимите средства за обезпечаване на транспортната услуга за
периода 15.09 – 31.12.2022 г., възлизащи до 50 000 лева (с включен ДДС), да
се осигурят от бюджета на функция „Образование” на Столична община.
5. Средствата в размер до 100 000 лв. (с включен ДДС), необходими за
обезпечаване на транспортната услуга за периода 01.01. – 30.06.2023 г. да
бъдат разчетени в бюджета на функция „Образование” за 2022 година.
6. Възлага на кмета на Столична община да осъществи контрол по
изразходването на средствата, а на заместник-кмета на Столична община
Мирослав Боршош на направление „Култура, образование, спорт и младежки
дейности – по изпълнение на настоящото решение.
Настоящoто решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на __________ 2022 година, Протокол № ______, точка ___ от
дневния ред, по доклад №_______________________________________ и е
подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Председател на
Столичния общински съвет: ____________________
Георги Георгиев
Съгласувал чрез АИССО
юрист от
Администрацията на СО:

____________________
Йолита Тодорова главен юрисконсулт в
дирекция „Образование“

