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РЕШЕНИЕ № 684   

по протокол № 29 от 22.02.2018 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“,   
с. Друмево в обединено училище и Основно 
училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено 
училище, считано от 15.09.2018 г. 

 
 

/с 37 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се”/ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 312, ал. 6 и чл. 314, 
ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование  

1. Предлага на Министъра на образованието и науката със своя заповед да 
преобразува Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено училище, 
считано от 15.09.2018 г. 

2. Предлага на Министъра на образованието и науката със своя заповед да 
преобразува Основно училище „Хр. Ботев“, с. Друмево  в обединено училище, 
считано от 15.09.2018 г..   

3. Възлага на Кмета на община Шумен да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване на ОУ 
„Хр. Ботев”, с. Ивански в обединено училище, в съответствие с изискванията на 
чл. 311, ал.1 във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4, чл. 312, ал. 1 и чл. 314, ал. 2 и ал. 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование. 

4. Възлага на Кмета на община Шумен да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване на ОУ 
„Хр. Ботев“, с. Друмево в обединено училище при спазване на изискванията на 
чл. 311, ал.1 във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4, чл. 312, ал. 1 и чл. 314, ал. 2 и ал. 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


