
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№508 

Взето с Протокол №22 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 29.11.2016г. 

 

Относно: Преобразуване на ДГ”Приказен свят гр.Септември и ДГ гр.Ветрен в 
ДГ”Приказно вълшебство” с адрес на управление: гр.Септември, ул.”Иван 
Вазов”№10 със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в 
гр.Септември и гр.Ветрен 
Преобразуване на ДГ”Червена шапчица” гр.Септември и ДГ”Щастливо детство” 
с.Ковачево в ДГ”Приказни герои” с адрес на управление: гр.Септември, 
ул.”Васил Левски”№44 със самостоятелни групи за детска ясла и детска 
градина в гр.Септември и с.Ковачево. 
Преобразуване на ДГ”Детелина” с.Ветрен дол, ДГ с.Семчиново и ДГ”Детски 
рай” с.Лозен в ДГ”Слънчево детство” с адрес на управление: с.Ветрен дол, 
ул.”13-та” №4 със самостоятелни групи в с.Ветрен дол, с.Семчиново, 
с.Симеоновец и с.Лозен. 
Преобразуване на ДГ”Слънчо” с.Карабунар, ул.”27-ма”№1 и ДГ”Райна Княгиня” 
с.Виноградец, ул.”25-та” №4 в ДГ”Пъстроцветна дъга” с адрес на управление: 
с.Виноградец, ул.”25-та”№4 със самостоятелни групи за детска градина в 
с.Карабунар, с.Бошуля и с.Виноградец. 
 
Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на 
Кмета на община Септември на основание  чл. 311, ал. 1, ал. 2, чл. 313, ал. 1, т. 
3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 
322, ал. 1 и чл. 321 във вр. с чл. 10, ал. 1 и ал.2, т.1 от Наредба № 9/19.08.2016 
г. за институциите в системата за предучилищното и училищното образование, 
във вр. с чл. 17, ал. 1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване 
разпоредбите на Кодекса на труда,  
 

Р Е Ш И: 

 

1. Преобразува следните детски градини, считано от 01.01.2017г.: 

1.1 ДГ „Приказен свят”, гр.Септември и ДГ гр.Ветрен в ДГ „Приказно 

вълшебство” с адрес на управление: гр.Септември, ул.”Иван Вазов”№10 със 

самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в гр.Септември и 

гр.Ветрен; 

1.2 ДГ”Червена шапчица”,гр.Септември и ДГ”Щастливо детство”, 

с.Ковачево в ДГ”Приказни герои” с адрес на управление: гр.Септември, 

ул.”Васил Левски”№44 със самостоятелни групи за детска ясла и детска 

градина в гр.Септември и с.Ковачево; 

1.3 ДГ”Детелина”, с.Ветрен дол, ДГ с.Семчиново и ДГ”Детски рай”,с.Лозен 

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; 

1.4 ДГ”Слънчо”, с.Карабунар, ул.”27-ма”№1 и ДГ”Райна 

Княгиня”,с.Виноградец,ул.”25-та” №4 в ДГ”Пъстроцветна дъга” с адрес на 

управление: с.Виноградец, ул.”25-та” №4 със самостоятелни групи за детска 

градина в с.Карабунар, с.Бошуля и с.Виноградец. 

2. Преобразуването да се извърши със Заповед на Кмета но община 

Септември, при спазване на изискванията на чл.44, ал.1, т.18 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 321 и чл. 322 от ЗПУО. 

3. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогически 

персонал на преобразуваните детски заведения да бъдат уредени по реда на 

чл.123, ал.1, т.1 от КТ, а с директорите по реда на чл.328, ал.1, т.1, съответно 

чл. 328, ал.1, т.2  и чл.68, ал.1, т.4 от КТ 

4. Заповедта на Кмета на община Септември да се публикува в 

„Държавен вестник”. 

5. Определя наименование и адрес на преобразуваните детски градини 

както следва: 

5.1 За преобразуваните ДГ „Приказен свят”,гр.Септември и ДГ Ветрен - 

ДГ „Приказно вълшебство” с адрес на управление: гр.Септември, ул.”Иван 

Вазов”№10 със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в 

гр.Септември и гр.Ветрен; 

5.2 За преобразуваните ДГ”Червена шапчица”,гр.Септември и 

ДГ”Щастливо детство”, с.Ковачево - ДГ”Приказни герои” с адрес на управление: 

гр.Септември, ул.”Васил Левски”№44 със самостоятелни групи за детска ясла и 

детска градина в гр.Септември и с.Ковачево; 

5.3 За преобразуваните ДГ”Детелина”, с.Ветрен дол, ДГ с.Семчиново и 

ДГ”Детски рай”,с.Лозен - 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;  

5.4 За преобразуваните ДГ”Слънчо”, с.Карабунар и ДГ”Райна 

Княгиня”,с.Виноградец - ДГ”Пъстроцветна дъга” с адрес на управление: 

с.Виноградец, ул.”25-та” №4 със самостоятелни групи за детска градина в 

с.Карабунар, с.Бошуля и с.Виноградец. 

6. Групите в различните населени места да ползват материалната база 

на преобразуваните детски градини и да се сформират с деца от съответните 

населени места. 

7. Задължителната документация на преобразуваните детски градини да 

се съхранява в новоучредените такива, съответно за ДГ „Приказен свят” 

гр.Септември и ДГ гр.Ветрен в ДГ „Приказно вълшебство”, за ДГ”Червена 

шапчица” гр.Септември и ДГ”Щастливо детство”, с.Ковачево в ДГ”Приказни 

герои”, за ДГ”Детелина”, с.Ветрен дол, ДГ с.Семчиново и ДГ”Детски 

рай”,с.Лозен в ДГ”Слънчево детство”, за ДГ ”Слънчо”, с.Карабунар и ДГ”Райна 

Княгиня”,с.Виноградец в ДГ”Пъстроцветна дъга” 



8. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа 

база на преобразуваните детски градини от комисия, съставена от компетентни 

служители в община Септември и съответните материално отговорни лица, 

като се изготвят и необходимите приемно-предавателни протоколи между тях. 

9. Определя за правоприемник на движимото и недвижимото имущество, 

активите и пасивите на преобразуваните детски градини, новоучредените 

съответно:  

9.1 За преобразуваните ДГ „Приказен свят” гр.Септември и ДГ гр.Ветрен - 

ДГ „Приказно вълшебство” с адрес на управление: гр.Септември, ул.”Иван 

Вазов”№10 със самостоятелни групи за детска ясла и детска градина в 

гр.Септември и гр.Ветрен; 

9.2 За преобразуваните ДГ”Червена шапчица” гр.Септември и 

ДГ”Щастливо детство”, с.Ковачево - ДГ”Приказни герои” с адрес на управление: 

гр.Септември, ул.”Васил Левски”№44 със самостоятелни групи за детска ясла и 

детска градина в гр.Септември и с.Ковачево; 

9.3 За преобразуваните ДГ”Детелина”, с.Ветрен дол, ДГ с.Семчиново и 

ДГ”Детски рай”,с.Лозен - 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;  

9.4 За преобразуваните ДГ”Слънчо”, с.Карабунар и ДГ”Райна 

Княгиня”,с.Виноградец - ДГ”Пъстроцветна дъга” с адрес на управление: 

с.Виноградец, ул.”25-та” №4 със самостоятелни групи за детска градина в 

с.Карабунар, с.Бошуля и с.Виноградец. 

10. Възлага в Заповедта на Кмета на община Септември по т.2 да се 

определят временно изпълняващи длъжността директор на новоучредените ДГ 

„Приказно вълшебство” гр.Септември, ДГ”Приказни герои” гр.Септември, 

ДГ”Слънчево детство”, с.Ветрен дол, ДГ”Пъстроцветна дъга”, с.Виноградец, до 

провеждане на конкурс за длъжностите. 

 

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Септември, 

Началника на РУО Пазарджик, регионалните структури на работодателите и 

синдикалните организации и директорите на преобразуваните детски градини, 

за сведение и изпълнение. 

 

Общ брой на общинските  съветници:                   21    

Присъствали:                                 20 

Гласували:                        20 

“ЗА”                                   13 

“ПРОТИВ”                          4 

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                                         3  

 

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


