
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№818  

Взето с Протокол №41 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.09.2017г. 

 

Относно: Закриване на самостоятелна група в с.Симеоновец към ДГ”Слънчево 
детство” с адрес на управление: с.Ветрен дол, ул.”13-та” №4 
 

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на община Септември на основание чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал.1, т. 3, чл. 314, 
ал.4 от Закона за предущилищното и училищното образование във връзка с 
чл.322, ал.1 от ЗПУО, във вр. с чл.10, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 
9/19.08.2016 г. за институциите в системата за предучилищното и училищното 
образование  и във вр. с чл.17, ал. 1, т.3, чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и 
след станалите разисквания, 

Р Е Ш И: 

I. В ДГ „Слънчево детство”  с адрес на управление: с. Ветрен дол,  ул. „13-
та” № 4 със самостоятелни групи в с. Ветрен дол, с. Варвара, с. 
Семчиново, с. Симеоновец и с. Лозен  да бъде закрита самостоятелната 
група в с. Симеоновец след изтичане на  четиринадесет дневния срок за 
обжалване на решението на ОбС. 

 

1. Мотиви: 
Директорът на ДГ „Слънчево детство” с адрес на управление с. Ветрен дол, ул. 
„13-та” № 4 в Докладна  вх. № 92 00-441/24.08.2017 г. до Община Септември 
уведомява, че за учебната 2017/2018 г.  самостоятелната група с. Симеоновец  
ще бъде със списъчен състав от 4 /четири/ деца и това не позволява да бъде 
сформирана градинска група  съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена, т.е. броят на горепосочените деца не отговаря на установения стандарт 
в нормативната уредба. При тези обстоятелства самостоятелната група в с. 
Симеоновец към  ДГ „Слънчево детство” с адрес на управление с. Ветрен дол, 
ул. „13-та” № 4 не може да функционира и считам, че същата трябва да бъде 
закрита.  

 

 

 



2. Наименoвание и адрес:  
самостоятелна група с. Симеоновец провеждаща обучение на адрес : с. 
Симеоновец, ул.”Първа” № 7 към ДГ „Слънчево детство” с адрес на управление 
с. Ветрен дол,  ул. „13-та” № 4 

3. Вид : 

- самостоятелна група към общинска детска градина 

4. Организация на предучилищното образование: 

- целодневна организация  

5. Информация за броя на децата : 

- 4 деца- подлежащи на задължително обучение 

6. Сведения за пренасочване на децата: 

- децата са насочени към самостоятелна група в с. Семчиново към ДГ 
„Слънчево детство” с адрес на управление с. Ветрен дол, ул. „13-та” № 4. 
Разстоянието между двете сгради на обучение е по-малко от километър. 

7. Информация за съхранение на задължителната документация: 

- задължителната документация се съхранява в  ДГ „Слънчево детство” с адрес 
на управление с. Ветрен дол, ул. „13-та” № 4 

8. Информация за собствеността на сградата и материално-техническата 
база и предложение за запазване: 

- Акт за собственост № 9 – част от сградата на ОУ” Св. Св. Кирил и Методий” с. 
Симеоновец 

Помещенията могат да се ползват за различни клубове, игротеки и др. 

-материално-техническата база е собственост на ДГ „Слънчево детство” с 
адрес на управление с. Ветрен дол, ул. „13-та” № 4 

9. Информация за осигурен транспорт: 

- собствен транспорт / разстоянието между двете сгради на обучение е по- 
малко от километър/ 

10. Съгласно разпоредбите на чл. 7, т.2 и т.3 от Наредба № 9/19.08.2016 г. 
за институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование са  приложени:  

- Справка за финансово осигуряване от финансиращия орган      относно          
изплащането на задълженията на закритата институция; 

- Копие на акт за собственост. 

 

 



II. Закриването да се извърши със Заповед на Кмета на Община Септември при 
спазване изискванията на чл. 44, ал. 2  от ЗМСМА във връзка с чл. 322, ал. 1  и 
чл. 323 от ЗПУО 

III. След закриване на самостоятелната група в с. Симеоновец съкращаване на 
педагогически и непедагогически персонал няма да има.  

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Септември, 
Началника на РУО Пазарджик и директора на закритата самостоятелна група в 
с. Симеоновец към ДГ „Слънчево детство” с. Ветрен дол за сведение и 
изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                             18  
Гласували:                                                  18 
 „За”:                                                            18 
„Против”:                                                       0 
„Въздържали се”                                          0 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


