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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
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ШУМЕН 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 
 

Относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на 
община Шумен. 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

 От учебната 2009/2010 г. до учебната 2016/2017 г., съгласно Постановление № 84 от 
06.04.2009 г. и Решение № 1000 от 18 ноември 2016 г. на Министерски съвет, в Списъка на 
средищните училища от община Шумен са включени: ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич, ОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”, с. Царев брод, ОУ „П. Волов”, с Мадара, ОУ „Хр. Ботев”, с. 
Друмево, ОУ „В. Левски”, с. Градище, ІХ ОУ „П. Волов”, гр. Шумен. Съгласно 
нормативните изисквания за средищните училища, за учениците в задължителна училищна 
възраст са осигурени целодневна организация на учебния ден, обедно хранене и безплатен 
транспорт. 
 На основание Заповед № РД-14-164/21.06.2017 г. на Министъра на образованието и 
науката (обнародвана в ДВ, бр. 52 от 30.06.2017 г., период на обжалване до 14 юли 2017 г.), от 
01.08.2017 г. се закрива ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич, община Шумен. (Приложение № 1) и 
учениците се насочват за обучение към VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен при условията на 
чл. 12 от ЗПУО. Към 03.07.2017 г. в VІ ОУ„Еньо Марковски”, гр. Шумен са записани за 
обучение 26 ученици в задължителна училищна възраст от следните населени места, в които 
няма училище: с. Илия Блъсково, с. Дибич, с. Васил Друмев, с. Благово ((Приложение № 2 – 
Сведение за ученици, които ще се обучават в VІ ОУ „ Еньо Марковски”, гр. Шумен от 
населени места, в които няма училище – вх. № 67-00-062 от 05.07.2017 г.). 
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 3 от Постановление № 128 от 29 юни 
2017 г. на Министерски съвет предлагам: 
 1. VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен да бъде включено в Списъка на средищните 
училища със следните мотиви: 

� За учебната 2017/2018 г. в училището ще се обучават общо 26 ученици в задължителна 
училищна възраст от други населени места, в които няма училище, намиращи се на най-малко 
разстояние.(с. В. Друмев, с. Дибич, с. Благово и с. Ил. Блъсково). Този факт е в съответствие с 
изискванията на чл. 2 от ПМС № 128 от 29 юни 2017 г. на МС. 

� VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен разполага със сравнително добра материална база 
за реализиране на целодневна организация на учебния ден и обедно хранене на учениците. 

� Създадена е организация за пренасочване на 27 местен училищен автобус, използван от 
средищно ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич и реализиране на безплатен транспорт на 
горепосочените ученици от населените места до VІ ОУ „Еньо Марковски” и обратно, 
съобразно нормативните изисквания. 



2. От Списъка на Средищните училища, приет с Решение 1000 на Министерски съвет от 18 
ноември 2016 г. да бъде отписано ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич, поради закриване. 

Съгласно представено от директора на ОУ „П. Волов”, с. Мадара Сведение за броя на 
обучаваните ученици в задължителна училищна възраст в училището, регистрирано с вх. № 
67-00-064 от 07.07.2017 г. в Община Шумен (Приложение № 3), за учебната 2017/2018 г. 
училището приема 3 ма ученици от с. Кюлевча – населено място, в което няма училище и се 
намира на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. Предвид факта, че 
съгласно чл. 2 от Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет за средищно 
училище, броят на пътуващите ученици от населени места, в които няма училище е най-малко 
10 ученици, то ОУ „П. Волов”, с. Мадара не отговаря на това изискване за средищно училище. 
Отписването на ОУ „П. Волов”, с. Мадара от Списъка на средищните училища не би повлияло 
на осигуряването на финансови средства за реализиране на дейности по целодневна 
организация на учебния ден. МОН осигурява целеви средства за безплатен транспорт само за 
учениците от с. Кюлевча. 

 
 Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3 от 
Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет, Кметът на община Шумен 

1. Предлага на Министъра на образованието и науката да внесе актуализация и включване 
в Списъка на средищните училища, съгласно Решение № 1000 на Министерски съвет от 18 
ноември 2016 г. на VІ ОУ „Еньо Марковски”, ул. „Н. Попович”, гр. Шумен, община Шумен, 
област Шумен от учебна 2017/2018 г. 

2. Предлага на Министъра на образованието и науката да внесе актуализация и отписване 
от Списъка на средищните училища, съгласно Решение № 1000 на Министерски съвет от 18 
ноември 2016 г. на ОУ „Н. Вапцаров”, с. Дибич, община Шумен, област Шумен, поради 
закриване от учебната 2017/2018 г. 

3.  Предлага на Министъра на образованието и науката да внесе актуализация и отписване 
от Списъка на средищните училища, съгласно Решение № 1000 на Министерски съвет от 18 
ноември 2016 г. на ОУ „П. Волов”, с Мадара, община Шумен, област Шумен от учебната 
2017/2018 г. поради брой на пътуващи ученици от населени места, в които няма училище по-
малък от 10 ученици. 
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