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РЕШЕНИЕ № 596   

по протокол № 26 от 30.11.2017 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
ОТНОСНО: Въвеждане на система на делегирани бюджети в 

общинските детски градини на територията на 
Община Шумен, считано от 01.01.2018 г. 

 
/по т. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 - с 39 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 
/по т. 3 - с 21 гласа „за”, 2 „против” и 9 „въздържали се”/ 

/по т. 4 - с 31 гласа „за”, без „против” и 9 „въздържали се”/ 
/по т. 5 - с 32 гласа „за”, без „против” и 8 „въздържали се”/ 

 
1. Въвежда системата на делегирани бюджети във всички детски градини на 

територията на Община Шумен, считано от 01.01.2018 г. 

2. Предоставя правото на второстепенни разпоредители с бюджет на всички 
детски градини, както следва: 

2.1. ДГ „Светулка“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Генерал 
Драгомиров“ и други адреси: гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров“ № 46, бл. 13, вх. 
6,ап. 122; ул. „Ген. Драгомиров“ № 44 Б, част от базата на СУ „Тр. Симеонов“ - 
гр. Шумен 

2.2. ДГ „Щурче“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Цвята Кънчева“  
№ 12 

2.3. ДГ „Пчелица“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“ 
№ 1 

2.4. ДГ „Чучулига“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Дяков“ 
№ 4  

2.5. ДГ „Звънче“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Димитър Благоев“ 
№ 12 и други адреси: гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 18, ул. „Цар Калоян“ № 19 и 
ул. „Цар Освободител“ № 153 

2.6. ДГ „Слънце“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Съединение“       
№ 99 и ул. „Владайско въстание“ № 176А 

2.7. ДГ „Латинка“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Любен 
Каравелов“ № 4 

2.8. ДГ „Брезичка“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Август Попов“ 
№ 22 и други адреси: гр. Шумен, ул. „Дойран“ № 22 

2.9. ДГ „Смехорани“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Христо 
Генчев“ № 6 



2.10. ДГ „Конче Вихрогонче“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. 
„Червени ескадрони“ № 16 

2.11. ДГ „Братя Грим“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Родопи“     
№ 28, други адреси: ул. „Лозенград“ № 5 

2.12. ДГ „Златна рибка“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Д-р Петър 
Берон“ № 50, други адреси: гр. Шумен, ул. „Генерал Скобелев“ № 72 

2.13. ДГ „Космонавт“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Съединение“ 
№ 12А, други адреси“ гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 14 

2.14. ДГ „Дружба“, с адрес на управление: ул. „Странджа“ № 8, други 
адреси: гр. Шумен, кв. Мътница, ул. „Българско опълчение“ № 2 

2.15. ДГ „Пролетна дъга“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Софийско 
шосе“ № 2, други адреси: гр. Шумен, ул. „Северна“ № 16, вх. 1, ет. 1; ул. 
„Северна“ № 16, вх. 1, ет. 2 

2.16. ДГ „Изворче“, с адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Кирил и 
Методий“ № 57, други адреси: гр. Шумен, ул. „Нанчо Попович“ № 17, ет. 1, вх. 1, 
ап. 3 

2.17. ДГ „Славейче“, с адрес на управление: с. Салманово, ул. „Ал. 
Стамболийски“ № 1  

2.18. ДГ „Щастливо детство“, с адрес на управление: с. Царев брод, ул. 
„Хан Крум“ № 5  

2.19. ДГ „Д. Люцканов“, с адрес на управление: с. Дибич, ул. „Митко 
Палаузов“ № 7  

2.20. ДГ „Камбанка“, с адрес на управление: с. Друмево, ул. „Лиляна 
Димитрова“ № 1  

2.21. ДГ „Снежанка“, с адрес на управление: с. Ивански, ул. „Иван Кръстев 
Ивански“ № 14  

2.22. ДГ „Мадарски конник“, с адрес на управление: с. Мадара, ул. „Кирил 
и Методий“ № 9 

2.23. ДГ „Осми март“, с адрес на управление: с. Градище, ул. „Васил 
Друмев“ № 1 

2.24. ДГ „Червената шапчица“, с адрес на управление: с. Вехтово, ул. 
„Георги Димитров“ № 19 

2.25. ДГ „Васил Левски“, с адрес на управление: с. Черенча, ул. „Фисека” 
№ 10 

2.26. ДГ „Радост“, с адрес на управление: с. Новосел, ул. „Поп Андрей“     
№ 17 

2.27. ДГ „Буратино“, с адрес на управление: гр. Шумен, кв. Макак, ул. 
„Елин Пелин“ № 1А 

2.28. ДГ „Калинка“, с адрес на управление: с. Струйно, ул. „Бузлуджа“ № 5. 
3. Определя годишна издръжка на едно дете в детска градина - местна 

отговорност, при формиране на бюджета на детските градини за 2018 г., както 
следва: 

 
Годишна издръжка местна дейност 
на дете в детска градина, съгласно 
данни от НЕИСПУО към 1 януари 

За едно дете 
до 4 години 

За едно дете 
от 5 до 6 
години 

 720 лв. 495 лв. 



3.1. Средствата по бюджета за 2018 г. за дейност детски градини, местна 
отговорност да се определят на база брой деца по НЕИСПУО на МОН към 
01.01.2018 г. и да се разпределят между детските градини по формула в срок до 
28.02.2018 г. утвърдена от кмета на община Шумен. 

3.2. Издръжката на едно дете за местна дейност да се актуализира за всяка 
следваща бюджетна година с решение на Общински съвет.  

4. Счетоводното обслужване и финансовия контрол да се извършва от 
общинско звено „Счетоводство, ТРЗ и финансов контрол“. 

5. Определя като неделегирана отговорност дейностите по поддръжка на 
материалната база, включващи извършването на строително-ремонтни дейности и 
капиталови разходи, както и физическата охранителна дейност. 

6. Определя като неделегирана отговорност за детските градини през 2018 г. 
неразплатените разходи по бюджета на детските градини към 31.12.2017 г. 
Същите да бъдат заложени в общинския бюджет за 2018 г. 

7. Директорите на детски градини, преминаващи на делегиран бюджет да 
разкрият банкови сметки и да извършат съответните промени в регистър 
БУЛСТАТ като второстепенни разпоредители с бюджет. 

8. Кметът на общината определя правата и отговорностите на директорите 
на детски градини, във връзка с чл. 11, ал. 13, чл. 100, ал. 1 и чл. 122, ал. 1 от ЗПФ, 
като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

9. Предоставя правото на директорите на детските градини да се 
разпореждат с бюджета на детската градина, да определят числеността и 
индивидуалните възнаграждения на персонала. 

10. Предоставя безвъзмездно за управление и стопанисване сградния фонд 
на детските градини като публична общинска собственост, както и правото да 
реализират собствени приходи при спазване на Закона за общинската собственост 
и общинските наредби за разпореждане с общинско имущество. 

11. Възлага на кмета на Община Шумен да осъществи организация и 
контрол върху всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното 
изпълнение на решението. 

12. Препоръчва на общинска администрация до края на 2017 г. да 
организира практическо обучение по въвеждането и приложението на 
делегираните бюджети. 

13. Възлага на общинска администрация на заседанието на Общинския 
съвет през м. октомври 2018 г., да внесе анализ за въвеждането и прилагането на 
делегираните бюджети в детските градини в община Шумен. 

 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


