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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 17 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 23.12.2019 г. с 

Протокол №4 

 

ОТНОСНО: Извозване на деца, посещаващи ДГ „Снежанка“, и ученици от I 

клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Николаево от сборен пункт в ромската 

махала на гр. Николаево до учебните заведения и обратно. 

Мотиви: 

За изпълнение разпоредбата на 53, ал. 4 от ЗПУО и с цел осигуряване на транспорт до 

средищни детски градини и средищните училища, каквото е ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в гр. Николаево, МОН предоставя 2 (два) броя ученически автобуси на 

основното училище – единият през 2007 г., а другият през 2017 г. Към момента се 

използват и двата автобуса. Съгласно ЗПУО безплатния транспорт за децата и 

учениците се осигурява и контролира от органите на местното самоуправление. В тази 

връзка ежедневно от селата в община Николаево до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

обратно се извозват деца след завършен IV-ти клас. 

 Родители от кв. Възраждане в гр. Николаево, по повод метеорологичните 

условия през зимния сезон, а и за по-ефективна организация на учебния процес, молят 

децата им – деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст, да бъде 

осигурен безплатен транспорт и същите да бъдат извозвани до ДГ „Снежанка“ и до ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Николаево.  

Така направеното искане касае въпрос от обществен интерес, след като е свързан 

с обезпечаване на ефективната възможност за провеждане на учебния процес, по 

отношение на посочената група деца, записани в посочените учебни заведения, при 

което следва Общинският съвет да разгледа въпроса и евентуално да вземе решение в 

тази връзка, като се съобрази, че превозът на децата от гр. Николаево до училището и 

детската градина в същия град, следва да бъде изцяло и за сметка на Общината. 

 
          На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общински 

съвет - Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Община Николаево осигурява, в рамките на съответната учебна година 

извозването на децата, посещаващи ДГ „Снежанка“ и ученици от I-ви и II–ри клас при 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, по маршрут: от сборен пункт, в 

началото на ул. „Кап. Райчо Николов“, до учебните заведения и обратно. Всички 

разходи в тази връзка да се поемат за сметка на бюджета на Община Николаево. 

 

2.Възлага на кмета на Община Николаево да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на така взетото решение. 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 11 „за“, „против” - няма 

„въздържали се” - 2 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                / Юсеин Юсменов / 


