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Изх. № ………/…………2022 г. 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

Относно: Предложение за включване на ДГ „Пролет“  гр. Неделино в Списъка на 

средищните детски градини и  училища за учебната 2022/2023 г. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с Постановление №128/29.06.2017 г. на Министерски съвет за 

определяне критериите за включвате в Списъка на средищните детски градини и 

училища и на основание чл. 3, ал. 1 от Постановлението, е необходимо Общински съвет 

Неделино на свое заседание да приеме Списък на предложените за средищни детски 

градини и училища от община Неделино с цел внасяне на мотивирано предложение в 

МОН за включването им в Списъка на средищните детски градини и училища за 

учебната 2022/2023 г. 

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Постановлението, след приемане на Списъка, кметът на 

общината  следва да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието 

и науката до 10 септември 2022 г. 

Съгласно чл. 1 от Постановлението, за средищна детска градина по смисъла на 

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

На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Постановлението, за пътуващите деца и 

ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен 

транспорт, който се организира от директора или от кмета на общината в съответствие 

със Закона за автомобилните превози и се финансира в съответствие с Наредбата за 

условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи 

от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, 

предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране 

на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на 

превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на 

Министерския съвет от 2015 г. 

В тази връзка Ви предоставям информация от директора на ДГ „Пролет“ с вх. № 

29-00-1/25.07.2022 г., относно включване на детската градина в Списъка на средищните 

детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 г. 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Неделино да обсъди и 

приеме следното  

 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 3, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 

г., Обн. ДВ, бр. 53/94.07.2017 г. и чл. 53, ал. 5 от ЗПУО, Общински съвет - Неделино 

1. Приема списък на предложените детски градини или част от тях в други 

населени места от Община Неделино за учебната 2022/2023 г., съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на община Неделино да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2022 г. 

 

 

Приложение:  Докладна записка с изх. № 53/25.07.2022 г. от директора на ДГ 

„Пролет“ гр. Неделино. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласувал: 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОБА  

 

Изготвил: 

Сийка Какалашева 

Гл. експерт ОЗМДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


