
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Гр. ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Кичка Тонева Петкова - Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Ежегодно актуализиране  списъка на средищните училища 

 

 

Уважаеми дами и господа  общински  съветници, 

 

 Според изискванията на чл. 7 от Постановление № 84 на МС от 6 април 2009 

г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на 

финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за 

осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, списъкът 

на средищните училища се актуализира ежегодно, по предложение на кмета на 

общината, след решение на общинския съвет:  

  Необходимостта от  подновяването на така споменатия списък се налага в 

зависимост от това дали за определената учебна година, училището отговаря на 

критериите за “средищно училище”, т.е. в него да се обучават минимум 10 ученици 

до 16-годишна възраст от населените места, в които няма съответно училище. 

/Постановление № 84, чл. 2. За средищно училище по смисъла на § 6в, ал. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета се определя държавно 

или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на 

територията на общината, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна 

възраст от населените места, в които няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 

4, 6, 7 и 8 от Закона за народната просвета./. 

 Министерският съвет приема финансови правила за разходване на 

средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на 

пътуващите ученици от средищните училищата , което включва разходите за: 

1. транспорт; 

2. целодневна организация на учебния ден; 

3. столово хранене. 

 

За новата учебна година 2016/2017 г.,  следните училища в Община Чирпан 

отговарят на изискванията за средищно училище: 

 

 

Област Община Нас. място Училище Брой 

пътуващи 

ученици 

Стара 

Загора 

Чирпан Чирпан ОУ”Васил Левски” 41 

Стара 

Загора 

Чирпан Чирпан СОУ" П.К. Яворов" 44 

Стара 

Загора 

Чирпан с. Зетьово ОУ"Отец Пайсий" 11 
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От горепосочените учебни заведения има организирано столово хранене за 

пътуващите ученици.  

За пътуващите ученици е осигурен транспорт - 4 ученически автобуса по 

маршрутите: 

Чирпан- с.Рупкике- с.Спасово- с.Изворово- с.Средно градище -  Чирпан; 

Чирпан- с.Яздач- с.Малко Тръново- с.Свобода - Чирпан; 

Чирпан - с.Плодовитово - с.Мирово - с.Оризово - с.Черна гора - с.Партизанин – 

Чирпан 

Чирпан – с. Винарово – с. Могилово – с. Свобода – Чирпан 

За пътуващите деца от други населени места до средищните училища е 

осигурен безплатен превоз по транспортна схема. 

Целодневна организация на учебния процес има в СОУ " П.К. Яворов”, гр. 

Чирпан, ОУ „Васил Левски”, гр. Чирпан,  ОУ"Отец Пайсий", с. Зетьово. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с  § 6в, ал.2 от Закона за 

народната просвета и чл. 7, ал. 1 от Постановление № 84 на МС от 6 април 2009 г. за 

приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови 

правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване 

обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Общински съвет – 

Чирпан реши: 

 

В списъка на средищните училища за учебната  2016/2017 г. да бъдат включени 

следните 3 училища от община Чирпан: 

    - Средно общообразователно училище "Пейо Крачолов Яворов", гр. Чирпан;  

 - Основно училище”Васил Левски”- гр. Чирпан 

 - Основно училище “ Отец Паисий”, с. Зетьово; 

 

 

КИЧКА ПЕТКОВА…………………….. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПAН 

 

Съгласувал : ……………… 

Иванка Петрова - Юрисконсулт                 
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