
           

 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. „Септемврийци” № 55             факс: 04134 / 22-42; 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

 

 

 

 

  ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища и 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 г. 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  на Министерски 

съвет и чл. 5, ал. 1 от Постановление  № 121 от 23.06.2017 г. на Министерски съвет, Списъкът 

на средищните детски градини и училища и Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на 

общината след решение на Общински съвет.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам следното: 

 

I. В Списъка на средищните детски градини и училища да бъдат включени 

следните учебни заведения, намиращи се на територията на община Братя Даскалови: 

 

1. СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ул. „Камено” № 20 
 

  Мотивът за включване на училището в Списъка на средищните детски градини и 

училища е, че в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2020/2021 година ще се 

обучават 63 ученици от I до IX клас в задължителна училищна възраст от населени места, в 

които няма училище и по тази причина биха отпаднали от образователната система. 

 Броят на учениците и разстоянието по маршрутите в едната посока на 

пътуване са: 
 

 с. Православ – с. Верен – Малък дол – с. Братя Даскалови – пътуващи 6 ученици. 

Дължина на маршрута – 15 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в много 

добро състояние. 
 

 с. Малко Дряново – с. Горно Ново село – с. Долно Ново село – с. Найденово – с. 

Голям дол – с. Братя Даскалови – 19 ученици. Дължина на маршрута – 30 км.  

Пътната мрежа е с асфалтова настилка в много добро състояние. 
 

 с. Сърневец – с. Съединение – с. Братя Даскалови – 3 ученици. Дължина на 

маршрута – 21 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в много добро състояние. 
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 с. Мирово - с. Оризово – с. Черна гора – с. Горно Белево – с. Братя Даскалови – 31 

ученици. Дължина на маршрута 26 км. Пътната мрежа е с асфалтова настилка в 

добро състояние. 

 

 с. Гранит – с. Братя Даскалови – 4 ученици. Дължина на маршрута – 9 км. Пътната 

мрежа е в основен ремонт. В началото на учебната година ще бъде с асфалтова 

настилка в много добро състояние. 

   

 Забележка: В маршрутите не са включени до 20% технологичен пробег съгласно 

чл. 45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите. 

 

 В изпълнение на чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  на 

Министерски съвет в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови е осигурена целодневна 

организация на учебния процес за учениците от I-IV клас, обедно хранене и безплатен 

транспорт. 

 

  2. ОУ „Христо Ботев” с. Оризово, ул. „Тракия” № 32 

  

 Мотивът за включване на училището в Списъка на средищните детски градини и 

училища е, че през учебната 2020/2021 година в ОУ „Христо Ботев” с. Оризово ще се 

обучават 25 ученици в задължителна училищна възраст от населени места, в които няма 

училище.  

 

 Броят на учениците и разстоянието по маршрута в едната посока на пътуване е: 
 

 с. Опълченец – с. Оризово – пътуващи 25 ученици.  Дължина на маршрута – 4 км. 

Пътната мрежа е с асфалтова настилка в много добро състояние. 

 

 Забележка: В маршрута не са включени до 20% технологичен пробег съгласно чл. 

45 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории 

пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за 

издаване на превозни документи за извършване на превозите.  
 

 В изпълнение на чл. 3, ал. 4 и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г.  на 

Министерски съвет в ОУ „Христо Ботев” с. Оризово е осигурена целодневна организация на 

учебния процес за учениците от I-IV клас, обедно хранене и безплатен транспорт. 

  

II. В Списъка на защитените детски градини и защитените училища на 

територията на община Братя Даскалови да бъде включено следното учебно заведение:  

 

1. СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ул. „Камено” № 20 
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  Мотивът за включване на СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови в Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища е,  че ако бъде закрито: 

 13 ученици от I до VII клас ще пътуват на разстояние по-голямо от 20 км. Най-

близкото населено място с училище по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Постановление № 121 

от 23.06.2017 г.  на Министерски съвет се явява с. Партизанин.  

 През учебната 2020/2021 г. в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови ще се обучават 49 

ученици от VIII и IX клас в професионална паралелка в професионално направление 

„Горско стопанство”, професия „Работник горско стопанство”, специалност 

„Билкарство”.  За тези ученици няма алтернативна образователна институция на 

територията на община Братя Даскалови. 

 Включването на училището в Списъка на защитените детски градини и защитените 

училища ще гарантира достъпа на децата до образование при най-благоприятни за тях 

условия. 
  

 Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет да вземе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Постановление 

№ 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет и чл. 5, ал. 1 от Постановление № 121 от 

23.06.2017 г. на Министерски съвет, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

 

1. Дава съгласие кметът на Община Братя Даскалови да внесе мотивирано предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища за учебната 2020/2021 г. следните училища, намиращи се на 

територията на общината: 
 

 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови; 

 ОУ „Христо Ботев” с. Оризово; 

 

2. Дава съгласие кметът на Община Братя Даскалови да внесе предложение в 

Министерство на образованието и науката за включване в Списъка със защитените 

детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 г. следните училища и 

детски градини, намиращи се на територията на общината: 
 

 СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови; 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 Съгласувал: 

 Таньо Брайков 

 Обслужващ юрист 

 

 Изготвил: 

 Петя Михайлова 

 Директор на дирекция АООСИД 
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