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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване
на детски градини от община Елена в списъка на защитените детски градини в
Република България за учебната 2017 / 2018 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано,
че защитена детска градина е такава, която, ако бъде закрита, би се нарушил достъпът до
образование на децата в предучилищна възраст. По този начин се изпълнява една от
основните задачи в образователната политика, а именно осигуряване на нормален и равен
достъп до образование на учениците в задължителната предучилищна възраст.
Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 121 / 23.06.2017 г. за приемане на критерии
за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране конкретизира, че за защитена детска градина се
определя такава, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна
предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в
задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по
наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които
организират задължително предучилищно образование.
На територията на общината съществуват две детски градини, закриването на които би
довело до сериозно нарушаване на достъпа до образование на големи групи деца в
задължителна за обучение възраст: ДГ „Вяра, Надежда и Любов” - с. Беброво и ДГ
„Щастливо детство“ - с. Константин.
По прогнозни данни, предоставени от директора на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” - с.
Беброво, през учебната 2017 / 2018 г. в градината ще учат 18 деца, като 5 от тях ще са в
задължителна предучилищна възраст.
В ДГ „Щастливо детство“ - с. Константин по прогнозни данни, предоставени от
директора на градината, през учебната 2017 / 2018 г. предстои да се обучават 21 деца, от
които 14 ще са в задължителна предучилищна възраст.

Закриването на двете детски градини ще наложи ежедневно пътуване на поне 19 деца до
най-близката детска градина, която може да ги приеме – детската градина в гр. Елена.
Освен това, съгласно чл. 3 от Постановлението, защитените детски градини ежегодно
получават от държавата допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет.
Според чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121 / 23.06.2017 г., списъкът със защитените детски градини
се допълва ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на
общинския съвет. Срокът за внасяне на мотивираното предложение в Министерството на
образованието и науката е 10 септември.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия; чл. 54, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл. 5, ал. 1 от Постановление на
Министерски съвет № 121 от 23.06.2017 г., Общински съвет Елена:
1. Предлага на Министерството на образованието и науката при съставянето на
Списъка на защитените детски градини за учебната 2017 / 2018 г. в него да бъдат
включени:
-

Детска градина „Вяра, Надежда и Любов” - с. Беброво, общ. Елена, обл. Велико
Търново;

-

Детска градина „Щастливо детство“ - с. Константин, общ. Елена, обл. Велико
Търново.

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето решение, да
внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване
на гореспоменатите детски градини в Списъка на защитените детски градини за
учебната 2017 / 2018 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“
22.08.2017 г., 14:15 ч.
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