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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПЪРВОМАЙ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
РАДОСЛАВА СТАВРЕВА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Относно: Включване на част от ДГ с. Езерово, която е втори адрес на ДГ „Теменуга” с.
Воден – община Първомай, чрез актуализиране на Списъка на средищните детски
градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. Списъкът на средищните детски
градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на
общината след решение на общински съвет.
Средищна детска градина е 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.
В изпълнение на чл. 53 от Закона за предучилищното и училищтно образование,
ал.1 Средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в найблизкото населено място на територията на общината или на съседна община, където
се отглеждат, възпитават, социализират и обучават децата в задължителна
предучилищна възраст от населените места, в които няма детска градина или училище,
което организира задължително предучилищно образование.
Във връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г., предлагам: част от детска
градина с. Езерово, която е втори адрес на ДГ „Теменуга” с. Воден, град Първомай да
бъде включена чрез актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища.
Мотиви за необходимостта от актуализиране на Списъка на средищните детски
градини и училища, чрез включване на :
1. ДГ с. Езерово, част от детска градина „Теменуга”, село Воден с втори
адрес с. Езерово, община Първомай
По информация /с вх. № 29-01-9 от 02.07.2021 г./ на директора на ДГ „Теменуга”
с. Воден с втори адрес с. Езерово, община Първомай, п.к. 4288 ул. „11-та” №2, през

учебната 2021/2022 г. в детската градина в с. Езерово ще се обучават 7 деца в
задължителна предучилищна възраст. Децата пътуват от населено место, в което няма
детска градина или училище, където да се осигури осъществяването на задължителното
предучилищно образование. Детската градина в с. Езерово, която е втори адрес на ДГ
„Теменуга” с. Воден, е най-близко намиращата се. Разстоянието по асфалтова пътна
мрежа между с. Бодрово, община Димитровград и с. Езерово, община Първомай е 2,7 км.
в едната посока. Общият брой на пътуващите е 7 (седем) деца, пътуващи само от с.
Бодрово, община Димитровград, област Хасково.
Видът на транспорта на пътуващите деца е специализиран превоз.
Характеристика на пътната мрежа:
- вид на пътя: с. Бодрово – с. Езерово – четвъртокласен
- състояние на пътя: асфалтова настилка.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на
Министерски съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка
на средищните детски градини и училища, предлагам Общински съвет - Първомай да
вземе следното
РЕШЕНИE:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи чрез актуализация
на Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски
съвет, следната общинска детска градина:
ДГ с. Езерово, която е част от ДГ „Теменуга” с. Воден община Първомай
2. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия,
съгласно чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал.
1 от Постановление № 128 на Министерски съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 53, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на
Министерски съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка
на средищните детски градини и училища.
ДГ с. Езерово, която е част от ДГ „Теменуга” с. Воден община Първомай отговаря на
критериите да бъде със статут на средищна детска градина.
Приложение: Приложение № 1 – Справка за пътуващи деца и маршрут на пътуване на ДГ
„Теменуга„ с. Воден с втори адрес с. Езерово община Първомай, кандидатстваща за
средищна детска градина.
Вносител:
РАДОСЛАВА СТАВРЕВА
Заместник-кмет на Община Първомай

Приложение № 1
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Справка за пътуващи деца и маршрут на пътуване на ДГ „Теменуга„ с.
Воден с втори адрес с. Езерово общинта Първомай , кандидатстваща
за средищна детска градина
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