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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за
включване на училища от община Елена в актуализирания списък на средищните
училища в Република България за учебната 2017 / 2018 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към настоящия момент средищните училища в община Елена са три на брой – това са СУ
„Иван Н. Момчилов” - гр. Елена, НУ „Иларион Макариополски” - гр. Елена и ОУ
„Христо Ботев” - с. Беброво. Списъкът на средищните училища се актуализира ежегодно.
С влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), категорията „средищно училище“ се запазва, като се появява и нова - „средищна
детска градина“.
Средищно училище е държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от
Закона за предучилищното и училищното образование, в което се обучават учениците от
населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма
училище.
Средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото
населено място на територията на общината или на съседна община, където се отглеждат,
възпитават, социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от
населените места, в които няма детска градина или училище, което организира
задължително предучилищно образование.
Средищните детски градини и училища се включват в списък, приет от Министерския
съвет по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на
съответните общински съвети и обнародван в "Държавен вестник". Списъкът се
актуализира ежегодно до 1 ноември.
Критериите за включване в списъка се определят с акт на Министерския съвет, като те
гарантират минимизиране на времето за пътуване на децата и учениците и осигуряват

условия за осъществяване на образователния процес в съответствие с държавните
образователни стандарти.
С Постановление на Министерски съвет № 128 от 29.06.2017 г. са приети критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища. Според него:
За средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т.
1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование - начално, основно,
обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в
задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за
които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на
най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.
За средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование се определя общинска детска градина или част от нея в друго
населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна
възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да
организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко
разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
От училищата на територията на община Елена, както и до момента, на горепосочените
критерии отговарят три – това са: СУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена, НУ „Иларион
Макариополски” - гр. Елена и ОУ „Христо Ботев” - с. Беброво. Същевременно, няма
детски градини, отговарящи на критериите на ПМС № 128 / 29.06.2017 г.
По данни, предоставени от директорите на училищата, за учебната 2017 / 2018 година
прогнозният брой на пътуващите ученици до 16-годишна възраст от населени места, в
които няма училище, за СОУ „Иван Н. Момчилов” е 165 (като преобладаващата част от
тях са до 16 години), за НУ „Иларион Макариополски” - 16 и за ОУ „Христо Ботев” - 10.
Във връзка с това, предлагам на Общински съвет Елена да вземе решение, с което да се
предложи в Списъка на средищните училища отново да бъдат включени СУ „Иван
Момчилов” гр. Елена, НУ „Иларион Макариополски” гр. Елена и ОУ „Христо Ботев” с.
Беброво.
В трите училища е създадена целодневна организация на учебния процес и е осигурено
хранене за пътуващите ученици. Осигуряването на безплатен транспорт за пътуващите
ученици от населените места, в които няма училище, се извършва с микробуси и автобус,
предоставени на трите средищни училища от Министерството на образованието и
науката, както и от превозвач, избран след проведена обществена поръчка.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия; чл. 53, ал. 5 от Закона
за предучилищното и училищното образование и чл. 3, ал. 1 от Постановление на
Министерски съвет № 128 от 29.06.2017 г., Общински съвет Елена:
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1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на
Списъка на средищните училища за учебната 2017 / 2018 г. в него да бъдат
включени:
-

Средно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, общ. Елена, обл.
Велико Търново;

-

Начално училище „Иларион Макариополски” - гр. Елена, общ. Елена, обл.
Велико Търново;

-

Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, общ. Елена, обл. Велико
Търново.

2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1 от настоящето решение, да
внесе предложение до Министерството на образованието и науката за включване
на гореспоменатите училища в актуализирания Списък на средищните училища
за учебната 2017 / 2018 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“
22.08.2017 г., 13:30 ч.
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