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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Ваньо Костадинов Костин - кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО: Включване на Детска градина „Здравец” с. Чупрене в списъка на 

защитените детски градини  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На основание чл.54, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование е прието Постановление № 121 на МС  от 23.06.2017 г. за приемане на 

критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на 

условия и ред за тяхното допълнително финансиране, обн. в ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.  

В член 1 на Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за приемане на 

критерии за определяне на защитени детски градини и защитени училища и на 

условия и ред на тяхното допълнително финансиране са посочени критериите, на 

които трябва да отговаря защитена детска градина, а именно:  

(ал. 1)   За защитена детска градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя детска градина, която, ако 

бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не 

по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще 

пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката 

друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно 

образование. 

 ( ал. 2) За защитена може да се определи и част от детска градина, която се 

намира в друго населено място, ако отговаря на критериите по ал. 1. 

 

Предлагам Ви информация, която съответства на критериите за определяне на 

защитена детска градина: 

 

ДГ „Здравец” – с. Чупрене, община Чупрене, област Видин 

 

Мотиви: Детска градина „Здравец” с.Чупрене е общинска, съгл. чл.35 от Закона 

за предучилищно и училищно образование.  Най-близката друга детска градина се 

намира на  16 км. в с.Горни Лом, община Чупрене.  
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( която също кандидатства  да бъде включена в Списъка на  защитена детска градина).  

В ДГ “Здравец” с.Чупрене през учебната 2016/2017 г. са се обучавали и 

възпитавали 20 деца от 3 г. до 6 г. възраст, от селата Чупрене, Върбово, Търговище и 

Репляна. Детската градина в с.Чупрене се намира на най- малко разстояние до техните 

населени места, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

Децата в детската градина се обучават в една смесена група. 

За учебната 2017/2018 г. броят на децата е следният: 

задължителна предучилищна възраст – 5 г. – 6 г.  – 10 деца 

                                                                    3 г. – 4 г. – 10 деца 

 От тях пътуващи в задължителна предучилищна възраст: 

от с. Търговище – 1 дете 

от с.Върбово – 1 дете 

от с. Репляна – 1 дете   

Релефа на общината е предимно планински, силно пресечен и с големи разлики в 

надморската равнище. Детската градина в с.Чупрене се намира на 425 м надм.в. 

Информация за най-близката детска градина до ДГ „Здравец” с.Чупрене  се 

намира в с.Горни Лом, и е на разстояние 21 км от с.Чупрене (16 км. Х 1,34 коефициент 

на приравняване, съгласно Приложение към чл.1, ал.4 на ПМС № 121 от 23 юни 2017 

година за приемане на критерии за определяне на защитени детски градини и защитени 

училища и на условия и ред на тяхното допълнително финансиране). 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, т. 23 от 

ЗМСМА, чл. 54  от Закона за предучилищното и училищното образование в 

съответствие с Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии 

за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред 

за тяхното допълнително финансиране,   Ви предлагам да вземете следното 

 

 РЕШЕНИЕ: 

      
 1. Общински съвет – Чупрене дава съгласие   ДГ „Здравец” -  с. Чупрене, област 

Видин да бъде включена в Списъка на  защитени детски градини. 

 

2. Упълномощава Кмета на община Чупрене да предложи на Министъра на 

образованието и науката да утвърди за защитена ДГ „Здравец” -  с. Чупрене, област 

Видин. 

 Предложението да съдържа предвидената в чл. 5  от ПМС № 121 от 23.06.2017 

г. информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,  

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на община Чупрене  


