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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

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 2016 / 2017 г.   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Постановление на Министерски съвет № 84 от 06.04.2009 г. е приет Списък на 

средищните училища в Република България. В община Елена за средищни училища са 

определени  СОУ „Иван Момчилов” гр. Елена,  НУ „Иларион Макариополски” гр. Елена и 

ОУ „Христо Ботев”  с. Беброво. Списъкът на средищните училища се актуализира 

ежегодно.    

Съгласно чл.7, ал.1 от горецитираното постановление, „Списъкът на средищните 

училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината 

след решение на общинския съвет...“. Във връзка с това, предлагам на Общински съвет 

Елена решение, според което да се предложи в Списъка на средищните училища отново да 

бъдат включени СОУ „Иван Момчилов” - гр. Елена, НУ „Иларион Макариополски” - гр. 

Елена и  ОУ „Христо Ботев” – с. Беброво.      

По данни, предоставени от директорите на училищата, за учебната 2016 / 2017 година 

прогнозният брой на пътуващите ученици до 16-годишна възраст от населени места, в 

които няма училище, е както следва: за СОУ „Иван Н. Момчилов” - гр. Елена – 118; за  

НУ „Иларион Макариополски” - гр. Елена – 15;  за ОУ „Христо Ботев” - с. Беброво – 12.  

Осигуряването на безплатен транспорт за пътуващите ученици от населени 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. 

В трите училища  е създадена целодневна организация на учебния  процеси и е осигурено  

хранене за пътуващите ученици.   

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия; § 6в, ал. 2 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 7, ал. 1 от 

Постановление  на Министерски съвет № 84 / 06.04.2009 г., Общински съвет Елена: 

1. Предлага на Министерството на образованието и науката при актуализиране на 

Списъка на средищните училища за учебната 2016 / 2017 г., в същия да бъдат 

включени: 

 Средно общообразователно училище „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, 

община Елена, област Велико Търново; 

 Начално училище „Иларион Макариополски”  - гр. Елена, община Елена, област 

Велико Търново; 

 Основно училище „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена, област Велико 

Търново. 

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на т.1 от настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореупоменатите училища в актуализирания Списък на 

средищните училища за учебната 2016 / 2017 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор дирекция „ХДИРПС“ 

18.07.2016 г., 16:00 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


