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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ  

 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

   Относно:  Предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на ДГ „Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа в 

Списъка на средищните детски градини и училища  за учебната 2021/2022 година. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На основание чл.53, ал.1 от Закона предучилищното и училищното образование 

и чл.1 от ПМС № 128/29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка 

на средищните детски градини и училища се определя общинска детска градина или 

част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в 

задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска 

градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование и 

която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в 

друго населено място. 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви: 

 

Съгласно разпоредбите на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. Списъкът със 

средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано 

предложение на кмета на общината след решение на общински съвет. Предложенията 

се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката и е 

необходимо да съдържат : 

1. наименование и адрес на детската градина или училището; 

2. мотиви за необходимостта от включване на детската градина или училището 

в Списъка на средищните детски градини и училища; 



3.сведение за броя на обучаваните деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст от населените места, в които няма детска градина 

или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас; 

4. информация за маршрутите на пътуване, състоянието и вида на пътната 

мрежа. 

По информация, предоставена от директора на ДГ „Здравец“-гр. Стралджа за 

учебната 2021/2022г. пътуващите деца в задължителна предучилищна подготовка на ДГ 

„Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа за учебната година са както 

следва: 

1. с. Недялско, намиращо се на 5 км. от с. Първенец- 6 пътуващи деца; 

2. с. Люлин, намиращо се на 3 км. от с. Първенец - 1 пътуващо дете; 

3. с. Правдино, намиращо се на 7 км. от с. Първенец - 1 пътуващо дете. 

Горецитираната детска градина се явява най-близкото населено място, намираща 

се на най- малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, осигуряващо 

задължителна предучилищна подготовка. 

              

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 53, ал.5 от Закона за предучилищното 

и училищното образование и във връзка с чл.3, ал.1 на ПМС №128/29.06.2017г. за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища , предлагам Общински съвет- гр. Стралджа да приеме следните: 

 РЕШЕНИЯ: 

1.Предлага ДГ „Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа да 

бъде включена в Списъка на средищните детски градини и училища. 

2. Възлага на Кмета на община Стралджа да внесе мотивирано предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване на ДГ „Слънце”- с. Първенец, 

част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа в Списъка на средищните детски градини и  

училища. 

 

ВНОСИТЕЛ 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 

Съгласувал:  

В.Вълкова-Иванова- ст.юрисконсулт 

                                                                       

                                                                                                                                             

Изготвил: 

Живка Йорданова-началник отдел „Хуманитарни дейности”       
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа за включване на ДГ 

„Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа в Списъка на 

средищните детски градини и училища 

 

На основание чл.53, ал.1 от Закона предучилищното и училищното образование 

и чл.1 от ПМС № 128/29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка 

на средищните детски градини и училища се определя общинска детска градина или 

част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в 

задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска 

градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и 

която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в 

друго населено място. 

             

            Съгласно разпоредбите на чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 г. Списъкът със 

средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано 

предложение на кмета на общината след решение на общински съвет. Предложенията 

се внасят до 10 септември в Министерството на образованието и науката. 

1. Наименование и адрес на детската градина: 

 

ДГ „Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа.  

Адрес: област Ямбол, община Стралджа, с. Първенец, ул. „Владимир Заимов“  

№ 8. 

2. Мотиви за необходимостта от включване на детската градина или 

училището в Списъка на средищните детски градини и училища: 

 

ДГ „Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа се явява 

единствената общинска институция за предучилищно образование на децата от с. 

Недялско, с.Люлин, с.Правдино, осигуряваща добри условия и възможности за 

придобиване на съвкупност от компетентности- знания, умения и отношения, 

необходими за успешно преминаване на децата към училищното образование. 



3.Сведение за броя на обучаваните деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст от населените места, в които няма детска 

градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в 

съответния клас: 

 

През учебната 2021/2022г. в ДГ „Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- 

гр. Стралджа ще се обучават 8 пътуващи деца в задължителна предучилищна 

подготовка от следните населении места: 

4. с. Недялско, намиращо се на 5 км. от с. Първенец- 6 пътуващи деца; 

5. с. Люлин, намиращо се на 3 км. от с. Първенец - 1 пътуващо дете; 

6. с. Правдино, намиращо се на 7 км. от с. Първенец - 1 пътуващо дете. 

Горецитираната детска градина се явява най-близкото населено място, намираща 

се на най- малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, осигуряващо 

задължителна предучилищна подготовка. 

 

4. Информация за маршрутите на пътуване, състоянието и вида на пътната 

мрежа: 

 

Децата ще пътуват по следния маршрут: 

  

- с. Недялско- с.Люлин- с. Недялско- с. Първенец- с.Правдино- с. Първенец. 

 

Състоянието на пътната мрежа е добро, с добре изградена пътна 

инфраструктура. 

 

 ДГ „Слънце”- с. Първенец, част от ДГ „Здравец”- гр. Стралджа е в съответствие 

с критериите по чл.1 от ПМС № 128/29.06.2017г. и следва да бъде определена за 

средищна за учебната 2021/2022г. и включена в Списъка на средищните детски градини 

и училища. 

 

 

 

 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 


