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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 263 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с 

Протокол № 25 
 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, обл. 

Стара Загора в списъка на средищните училища в Република България през учебната 

2021/2022 година 

 

Мотиви: 

Съгласно чл.3, ал.1 на ПМС № 128/29.06.2017г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните училища актуализирането на Списъка се 

осъществява ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, след 

решение на общинския съвет. По смисъла на чл.2  на ПМС № 128/29.06.2017г.: 

Средищно училище е държавно или общинско училище- 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, което да организира 

задължително и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас 

и намиращо се на най малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. 

Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО, чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ПМС 

№128/29.06.2017г. списъкът на Средищните училища се актуализира ежегодно по 

мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общински съвет, като 

предложението се внася до 10 септември в Министерството на образованието и 

науката.  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 и чл. 17, ал. 1, т.3 от 

ЗМСМА, Общински съвет-Николаево  

 

 Р Е Ш И: 

 

1.Общински съвет предлага на Министерството на образованието и науката да 

включи в списъка на средищните училища в Република България Основно Училище 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево, за средищно училище на територията на 

Община Николаево, съгласно информацията, изложена в Приложение № 1. 

 

2. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево, като средищно 

училище, обхваща учениците, завършели начална училищна степен от началните 

училища в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала. 

 

Приложение № 1 

 

Относно: Включване на Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. 

Николаево, област Стара Загора в Списъка на Средищните училища в Република 

България 

 

1. Наименование на училището и адрес: 

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара 

Загора, бул. „Св. Св. Кирил  и Методий” № 13 
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2. Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на Средищните 

училища  

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево е единственото 

основно училище на територията на Общината.  

В него през учебната 2021/2022 г. ще се обучават 368 ученици от І до VІІ клас. 

Обучението се осъществява от 33 квалифицирани педагогически кадри. Нередовни 

учители няма. Има необходимия непедагогически персонал. И сега в Основното 

училище се обучават ученици от трите Начални училища от селата Нова Махала, 

Едрево и Елхово, намиращи се на 3,6,11,км. от Основното училище. За всички ученици  

от І до VІІ клас е организирана целодневна организация на учебния процес. Училището 

разполага с необходимия материален, организационен и кадрови ресурс за успешно 

обучение на учениците от Началните училища. 

 

3. Сведение за броя на обучаваните ученици от населените места 

~Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – село Нова Махала – 24 

ученици; 

~ Начално училище „Братя Жекови”-село Елхово - 14 ученика 

~  Начално училище „Васил Левски”-село Едрево - 21 ученика 

 

4. Информация за осигурения транспорт-съгласно чл.5 от ПМС № 128/29.06.2017г. за 

пътуващите ученици до средищното училище се осигурява безплатен транспорт. 

МОН е отпуснал два автобуса, с който е организирано безопасното 

транспортирането на учениците. 

 

5. Информация за осигуреността и организацията  на столовото хранене 

            ~ Училището разполага с необходимата база за столово хранене и е осигурено 

обедно хранене- кетъринг.  

 

 

Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/ 
Зам.-Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


