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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 
Относно: Оптимизация на предучилищната образователна мрежа, чрез 

закриване на ДГ „Иглика” с. Найденово 

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
На 14.06.2021 г., постъпи писмо с вх. № 06-24-82 от 14.06.2021 г.от главния 

секретар на Областна администрация Стара Загора, с което е изпратена Заповед № АК-

01-ЗД-10/11.06.2021 г. на Областния управител на Област Стара Загора, с която се 

връща Решение № 201/31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови, за ново 

обсъждане, тъй като е незаконосъобразно. 

В мотивите на заповедта на Областния управител се изтъква, че 

административния акт следва да съдържа фактически и правни основания за издаването 

му, т.е. същият следва да бъде мотивиран. Мотивите следва да сочат какви фактически 

констатации е направил административния орган при издаването на акта и въз основа 

на какви доказателства. 

Предвид гореизложеното, излагам следните мотиви към проекта за решение: 

Отрицателната демографска характеристика, миграцията на хората в 

трудоспособна възраст и ниската раждаемост водят до драстично намаляване на броя 

на децата на територията на общината, което пряко рефлектира върху образователната 

система, по-силно изразено в северния район на общината. 

Малкият брой деца в групите на детските заведения и полученото за тях 

финансиране по единни разходни стандарти е крайно недостатъчно за издръжка, което 

от своя страна води до допълнителното им финансиране от страна на Община Братя 

Даскалови, както и поставя в затруднено положение по-големите детски заведения на 

територията на общината, поради необходимостта от преразпределение на общия 

финансовия ресурс. 

Поддържането на две детски градини обслужващи северния район на общината е 

нецелесъобразно от гледна точка на качеството на образователния процес, финансовия 

ресурс за издръжката им и осъвременяването на материалната база според 

съвременните образователни стандарти. 
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Към момента в затруднена ситуация се намира ДГ „Иглика” с. Найденово, която 

е предназначена да обслужва 6 населени места на общината, но през последните две 

учебни години се наблюдава трайно намаляване броя на децата и липса на тенденция за 

тяхното запазване или увеличение, което е видно от изложените по-долу таблици. 

 

Брой на обучаващите се деца в ДГ „Иглика” с. Найденово по населени места 

съгласно Списък на децата посещаващи ДГ „Иглика” към 18.05.2021 г. 

 

№ 

по 

ред 

Населено място 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1 Найденово 5 5 7 5 2 

2 Горно Ново село 3 3 2 1 1 

3 Долно Ново село 0 1 2 2 0 

4 Малко Дряново 5 6 7 5 1 

5 Съединение 2 4 4 3 2 

6 Сърневец 2 1 0 0 0 

7 Братя Даскалови 0 0 0 0 6 

ОБЩО: 17 20 22 16 12 

 

 

Очакван брой деца за постъпване в ДГ „Иглика” с. Найденово за следващите 

три учебни години на база Списък на децата посещаващи ДГ „Иглика” към 

18.05.2021 г. и родените деца в населените места, които обслужва 

 

Учебна година 
ДГ „Иглика” с. Найденово 

Родени през 2019 г. Родени през 2020 г. Родени през 2021 г. 

2021/2022 4 - - 

2022/2023 - 1 - 

2023/2024 - - 1 

 

 

Прогнозен брой деца обучаващи се в ДГ „Иглика” с. Найденово за 

следващите три учебни години на база списъка на децата за учебната 2020/2021 

година, родените и живеещи деца в населените места, които обслужва 

 

Учебна година Брой обучаващи се деца 

2021/2022 11 

2022/2023 9 

2023/2024 6 
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Видно от представената информация в ДГ „Иглика” с. Найденово се обучават 6 

деца от с. Братя Даскалови, при условие, че в населеното място има детска градина.  

От настоящата учебна година, ДГ „Иглика” с. Найденово не отговаря на 

критериите за защитена детска градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищно образование, поради недостатъчния брой деца и 

съответно не получава допълнително финансиране, което поставя Община Братя 

Даскалови в невъзможност за нейното издържане. Съгласно формулата за 

разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти, финансирани от 

бюджета на Община Братя Даскалови за 2021 г. на ДГ „Иглика” с. Найденово са 

разпределени 59 434 лв., от които 11 396 лв. от преходен остатък при заложени в плана 

за разходите 82 968 лв., от което е видно, че се получава недостиг на средства в размер 

на 23 534 лв. 

Съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование се определя 

броят на децата в групите в детските градини с нормативи за минимален и максимален 

брой. По норматив минималния брой деца в група е 12. 

Съгласно чл. 59 от същата наредба при недостатъчен брой деца за формиране на 

група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в населено място може 

да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е 

единствена за населеното място. 

Предвид броя на децата обучаващи се за учебната 2020/2021 година и 

прогнозния брой деца за учебната 2021/2022 година и взимайки предвид броя им по 

населени места, в които няма учебно заведение, не се гарантира запазване на минимума 

от 6 деца. 

На 28.05.2021 г. е предоставена  подписка  от 6  родители,  в която се твърди, че 

от интернет страницата на Община Братя Даскалови научават за предложението за 

закриване на детската градина, внесено до Общински съвет Братя Даскалови и 

изразяват несъгласието си с внесеното предложение. 

В тази връзка Ви уведомявам, че на 19.05.2021 г. бе проведена среща между 

общинското ръководство на Община Братя Даскалови, част от родителите на децата, 

обучаващи се в ДГ „Иглика” с. Найденово и директора на ДГ „Иглика” с. Найденово, 

на която родителите бяха уведомени за намерението за закриване на детската градина и 

запознати с мотивите за внасяне на предложението. При проведената среща част от 

родителите изразиха несъгласието си за затваряне на детското заведение, поради 

притеснението им за разстоянието, което ще пътуват техните децата от техните 

населени места до приемащата детска градина. Родителите на 6-те децата от с. Братя 

Даскалови не изразиха притеснение за пренасочването на децата им от ДГ „Иглика” с. 

Найденово до приемащата детска градина, тъй като няма да се налага да пътуват до с. 

Найденово. 

 

С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 314, ал. 4 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Братя 

Даскалови, реши: 

 

I. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да издаде заповед за 

закриване на ДГ „Иглика” с. Найденово, община Братя Даскалови, област Стара 

Загора, считано от 15.09.2021 г., като: 

1. Записаните деца в ДГ „Иглика” с. Найденово бъдат пренасочени в ДГ 

„Незабравка” с. Братя Даскалови. 

2. Недвижимото имущество да премине на разпореждане на кмета на Община 

Братя Даскалови. 

3. Движимото имущество да се приеме и използва от приемащата ДГ 

„Незабравка” с. Братя Даскалови. 

4. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява 

от приемащата ДГ „Незабравка” с. Братя Даскалови. 

5. Община Братя Даскалови да осигури безплатен транспорт за децата от 

населеното им място до приемащата детска градина. 

6. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на 

закритата детска градина да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на 

труда, считано от 15.09.2021 г 

II. Възлага на кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички 

действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на 

Общински съвет Братя Даскалови. 

 

III. Мотиви за приемане на решението: 

Малкият брой на децата обучаващи се в ДГ „Иглика” с. Найденово и 

формирания бюджет за издръжка на детското заведение по единни разходни стандарти 

е крайно недостатъчен, което от своя страна води до допълнително финансиране от 

страна на Община Братя Даскалови. 

Съгласно формулата за разпределение на средствата получени по единни 

разходни стандарти, финансирани от бюджета на Община Братя Даскалови за 2021 г. на 

ДГ „Иглика” с. Найденово са разпределени 59 434 лв., от които 11 396 лв. от преходен 

остатък при заложени в плана за разходите 82 968 лв., от което е видно, че се явява 

недостиг на средства в размер на 23 534 лв. 

На 19.05.2021 г. е проведена среща между общинското ръководство на Община 

Братя Даскалови, част от родителите на децата, обучаващи се в ДГ „Иглика” с. 

Найденово и директора на ДГ „Иглика” с. Найденово, на която родителите бяха 

уведомени за намерението за закриване на детската градина и запознати с мотивите за 

внасяне на предложението. При проведената среща част от родителите изразиха 

несъгласието си за затваряне на детското заведение, поради притеснението им за 

разстоянието, което ще пътуват техните децата от техните населени места до 

приемащата детска градина. Родителите на 6-те децата от с. Братя Даскалови не 
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изразиха притеснение за пренасочването на децата им от ДГ „Иглика” с. Найденово до 

приемащата детска градина, тъй като няма да се налага да пътуват до с. Найденово. 

Поддържането на две детски градини обслужващи северния район на общината е 

нецелесъобразно от гледна точка на качеството на образователния процес, финансовия 

ресурс за издръжката им и осъвременяването на материалната база според 

съвременните образователни стандарти. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

  ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

  

 

Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

  

 

Съгласувал: 

 Таньо Брайков 

 Обслужващ юрист 
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