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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 Основно училище „Христо Ботев“ - с. Беброво в актуализирания 

списък на защитените училища в Република България за учебната 2015 / 2016 г.   

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През 2011 г. Основно училище „Христо Ботев“ – с. Беброво бе включено в списъка на 

защитените училища в Република България за учебната 2011 / 2012 г. Училището 

продължи да има статут на защитено и през следващите две учебни години. По този начин 

се изпълнява една от основните задачи в образователната политика – осигуряване на 

нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителната училищна 

възраст. 

В Закона за народната просвета е регламентирано, че защитено училище е училище, 

което, ако бъде закрито, би се нарушил достъпът до образование. Постановление на 

Министерски съвет (ПМС) № 212 / 02.09.2008 г. конкретизира, че за защитено училище по 

смисъла на Закона за народната просвета се определя държавно или общинско училище, 

което, ако бъде закрито, поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на 

не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно 

или общинско училище. 

По прогнозни данни, предоставени от директора на ОУ „Христо Ботев” с. Беброво,  през 

учебната 2015 / 2016 г. в него ще учат 36 ученици, като 12 от тях са пътуващи  от 

съседните на с. Беброво населени места, в които няма училище. Училището в с. Беброво 

отговаря на критериите за защитено училище и следва да остане със същия статут и през 

следващата учебна година. 

Според чл.5, ал.1 от ПМС № 212 / 02.09.2008 г., списъкът със защитените училища се 

допълва ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на 

общинския съвет, към което се прилага становище на началника на съответния регионален 

инспекторат по образованието. Срокът за внасяне на мотивираното предложение е 30 

юни. Одобряването става с решение на Министерски съвет в срок до 31 октомври. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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, както и с § 6е от 

Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 5, ал. 1 от 

Постановление № 212 на МС от 02.09.2008 г., Общински съвет – Елена 

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

списъка на защитените училища за учебната 2015 / 2016 г., в него да бъде 

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

Велико Търново. 

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

внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за 

включване на гореупоменатото училище в актуализирания списък на 

защитените училища за учебната 2015 / 2016 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил:  

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

26.05.2015 г., 17:00 ч. 


