
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №54 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №8 ОТ 26.07.2022 г. 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на списък на средищните детски градини и училища на 

територията на Община Съединение за учебната 2022/2023г.  

 

 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:  Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 г. на МС за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, при съблюдаване на най-малко разстояние, 

измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място и приемане на финансови 

правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване 

обучението на пътуващите деца и ученици от средищните детски градини и училища, 

предвид изложените в докладна записка с вх.№155 от 13.07.2022г. фактически 

основания, Общински съвет – Съединение 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Списък на средищните детски градини в Община Съединение за 

учебната 2022/2023г., съгласно Приложение № 1 (неразделна част от 

настоящото решение), както следва:  

 

1) ДГ с ЯГ „Осми март“ – гр. Съединение; 

2) ДГ „Светлина“ – с. Царимир. 

 

2. Приема Списък на средищните училища в Община Съединение за учебната 

2022/2023г., съгласно Приложение № 2 (неразделна част от настоящото 

решение), както следва: 

 

1) СУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение; 

2) НУ „Любен Каравелов“ – гр. Съединение.  

 

3. Възлага на Кмета на Община Съединение да внесе мотивирано предложение 

в Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2022 г. 

за включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни 

детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и 

училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 от ПМС № 128//29.06.2017 г. 

 

 



МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128/29.06.2017 г. на 

МС за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при съблюдаване 

на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място 

и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително 

финансиране за осигуряване обучението на пътуващите деца и ученици от средищните 

детски градини и училища и с фактически основания: 

приемане на списък на средищните детски градини и училища на територията на Община 

Съединение за учебната 2022/2023 г.  

 

 
Кристина Крислова ---ПП--- 
Председател на ОбС-Съединение 
 
Гергана Кошева  ---П--- 
Техн. сътрудник на ОбС-Съединение 
 
 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 11 

Общ брой гласували общински съветници: 11 

„За“ – 11 

„Против“- 0 (няма) 

  „Въздържал се” – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






