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ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

  
Относно: Закриване на Детска градина „Щастливо детство” - с. Средня, 
община Шумен 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 До влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно 
образование Детска градина „Щастливо детство” - с. Средня функционираше 
като „Седмична детска градина”. През учебната 2015/2016 година същата се 
посещаваше от 16 деца, от които 6 деца от с. Средня и 10 деца от гр. Шумен. 
Децата от град Шумен се извозваха в дните понеделник и петък със 
специализиран училищен транспорт. 

С представения Проекто-Образец № 2 за учебната 2016/2017 година, 
към 09.09.2016 г., броят на местните деца на възраст от 2 до 7-годишна 
възраст в детската градина е – 5 /пет/.  

В новия Закон за предучилищно и училищно образование, в сила от 
01.08.2016 г., структурата „Седмична детска градина” не съществува. Според 
изискванията на 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, броят на 
местните деца е под минимално допустимия /12/. 

Обслужващият персонал в детската градина е 5 щатни бройки, от които 
2 щ. бр. педагогически персонал и 3 щ. бр. непедагогически персонал. 

Извод: Поради горепосочените обстоятелства Детска градина 
„Щастливо детство” - с. Средня не е възможно да функционира през учебната 
2016/2017 година. 

 
 



Детска градина „Васил Левски” - с. Черенча през учебната 2016/2017 
година ще се посещава от 12 деца, което ще позволи да бъдат приети и децата 
от детската градина в с. Средня, като списъчният състав на групата ще бъде – 
17 деца. Разстоянието между двете села е – 2,5 км и извозването на децата ще  
се извършва с училищен автобус по маршрута на пътуващите ученици към ОУ 
„Васил Левски” - с. Градище в часовият график както следва: 

- сутрин от с. Средня до с. Черенча – 07.40 ч.; 
- след обяд от от с. Черенча до с. Средня – 17.40 ч. 
Детската градина в с. Черенча разполага с добре оборудвани занималня, 

спалня, сервизни помещения и кухненски блок, които могат да обслужват до 
25 деца. Дворът е озеленен и просторен, снабден със съоръжения за игра. 

Персоналът от Детска градина „Щастливо детство” - с. Средня ще бъде 
пренасочен към вакантни работни места в други детски градини от община 
Шумен.  

Във връзка с това и на основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
35 и чл. 310, ал. 5 от Закона за Предучилищно и училищно образование, 
предлагам на Общински съвет да приеме следното  

 
РЕШЕНИЕ 

  
1. Закрива Детска градина „Щастливо детство” - с. Средня, като 

сградният фонд се предава за стопанисване на кмета в с. Средня, считано от 
01.10.2016 г. 

 2. Пренасочва децата от Детска градина „Щастливо детство” - с. Средня 
в Детска градина „Васил Левски” - с. Черенча. 
 3. Определя статут на Детска градина „Васил Левски” - с. Черенча като 
приемаща детска градина. 
 4. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогически  
персонал от закритата детска градина се уреждат съгласно чл. 328 ал. 1, т. 1 от 
КТ. 

5. Задължителната документация, материалната и дидактична база да се 
предаде на „Щастливо детство” - с. Средня. 

 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  
 
Съгласували: 
Найден Косев  
Зам.-кмет по образование и култура 
 
Иван Кавръков, Ст. юрисконсулт  
 
Предложил: 
Мария Йорданова, Началник ОНР  
 
Лиляна Тодорова, Гл. експерт БФО 
Изготвил: Йорданка Димитрова, Ст. експерт ПОЛР 


