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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Промяна официалния адрес на Детска градина „Мир“ от с. Палици на с. 

Каменари 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и 

подзаконовите нормативни актове, свързани с него, се налагат промени, свързани с 

привеждането на детски и учебни заведения в съответствие с тях. Съгласно чл. 33, ал. 1 от 

ЗПУО,  

„Седалището на детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно 

развитие и специализираното обслужващо звено е населеното място, където се намира 

тяхното управление.“  

Чл. 33, ал. 2 от същия закон допълва:  

„Официалният адрес на детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно 

развитие и специализираното обслужващо звено е адресът, на който се намира 

управлението на институцията. Официалният адрес трябва да съвпада с адреса на някоя 

от сградите, в която се осъществява образователният процес, съответно дейността.“ 

През миналите учебни година в село Палици функционираше ЦДГ „Мир“ с филиал в село 

Каменари. След констатиране на посещаемост под определената, със Заповед № РД.02.05 - 

100 / 05.02.2016 г. на кмета на общината, групата в с. Палици е разформирована. 

Понастоящем в селото няма достатъчно деца за съществуване на група при целодневна 

организация (5 деца в предучилищна възраст) и остава да функционира само групата в село 

Каменари, към която ще бъдат превозвани и децата в задължителна за обучение възраст от 

района на с. Палици. Това създава противоречие с горецитираната законова разпоредба, 

което може да бъде избегнато, ако бъде направена промяна на адреса на детската градина 

от с. Палици в с. Каменари. 

Процедурата за извършване на такава промяна е регламентирана в чл. 10 от Наредба № 9 на 

Министерство на образованието за институциите в системата на предучилищното и 
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училищното образование (обн. ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.), а 

именно:  

„(1) Предложението за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общински 

детски градини … съдържа съответните реквизити по чл. 314, ал. 1, 2 и 3 от ЗПУО 

съобразно дейността им. 

(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат следните документи:… 

… 

2. за промяна: 

б) на официалния адрес или в адреса на сградите, в които се провежда обучението – 

решение на общинския съвет …; 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия; чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 2 б) 

от Наредба № 9 / 30.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Елена: 

1. Променя официалния адрес на Детска градина „Мир“, считано от 15.09.2016 г., от 

с. Палици на с. Каменари. 

2. Възлага на кмета на община Елена и директора на Детска градина „Мир“ 

извършването на всички фактически и правни действия, свързани с отразяване 

последствията от настоящото решение.  

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, главен експерт „ОКВ“ 

09.09.2016 г., 17:15 ч. 

 


