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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
 

 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
 
ОТНОСНО: Предложение за включване на общински детски градини и училища  
                       в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година 
             
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Съгласно разпоредбата на чл. 1 от ПМС №128/29.06.2017 г. за определяне на критерии 

за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за средищна детска 
градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование 
/ЗПУО/ се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се 
обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в 
които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно 
образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна 
мрежа, в друго населено място. 

Съгласно разпоредбата на чл.2 от ПМС №128/29.06.2017 г. за средищно училище по 
смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 
1, 2, 4, и 5 от ЗПУО – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-
малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма 
училище, и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо 
се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.  

За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се 
осигурява безплатен транспорт. 

Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по 
мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.  
Предложенията се внасят в Министерство на образованието и науката в срок до 10 септември. 

Във връзка с гореизложеното в Община Смолян са представени докладни записки с 
мотивирани предложения от директорите на Детска градина /ДГ/ „Русалка“ – с. Търън, ДГ 
„Изворче“ – с. Момчиловци, Основно училище /ОУ/ „Стою Шишков“ – с. Търън, Основно 
училище /ОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци, за включване на посочените 
образователни институции в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 
2018/2019 година.  

 
Мотивите за това са следните: 

 
ДГ „Русалка“ – с. Търън - наименованието на детската градина е Детска градина 

„Русалка“ – с. Търън; адрес: област Смолян, община Смолян, с. Търън.  
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Тя е единствената общинска институция за предучилищно образование на децата от 
селата Търън, Требище, Селище, Еленска, Река и Подвис, която им осигурява много добра 
учебна среда, както и условия и възможности за придобиване на съвкупност от компетентности – 
знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на децата към училищно 
образование. 

През учебната 2018/2019  година в Детска градина „Русалка“ – с. Търън, ще се обучават 
общо 8 пътуващи деца в задължителна предучилищна възраст: от с. Подвис -4; от с. Река -2; от с. 
Требище -1; от с. Еленска -1. В посочените населени места няма детска градина и училище, които 
организират задължително предучилищно образование. За подрастващите от посочените села 
Детска градина „Русалка“ – с. Търън, е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна 
мрежа, в друго населено място. 

Децата ще пътуват по следните маршрути: 
с. Подвис – с. Търън – с. Подвис - пътната настилка е асфалтова и в добро състояние. 

Пътят е главен, двулентов, обезопасен с предпазна ограда.  
с. Река – с. Търън – с. Река – пътната настилка е асфалтова. Пътят е частично еднолентов и 

необезопасен с предпазна ограда. След разклона в посока с. Търън пътят е главен,  двулентов, в 
добро състояние и обезопасен с предпазна ограда. 

с. Еленска – с. Търън – с. Еленска - пътната настилка е асфалтова, пътят е еднолентов, 
необезопасен с предпазна ограда.  

с. Требище – с. Търън – с. Требище – пътната настилка е частично асфалтова. Пътят е 
частично черен, еднолентов, необезопасен с предпазна ограда. 

 
ДГ „Изворче“ – с. Момчиловци - наименованието на детската градина е Детска градина 

„Изворче“ – с. Момчиловци; адрес: област Смолян, община Смолян, с. Момчиловци, ул. „Елица“ 
№15. 

Тя е единствената общинска институция за предучилищно образование на децата от 
селата Момчиловци, Кутела, Виево, Соколовци, Славейно и Петково. Детската градина разполага 
с много добра материална база и възможности за възпитание, социализиране, обучение и 
отглеждане на деца до постъпването им в I клас от посочените населени места, включително и на 
подрастващи от приемни семейства. 

През учебната 2018/2019 година в детската градина ще се обучават общо 5 пътуващи деца 
в задължителна предучилищна възраст: от с. Соколовци -1; от с. Кутела -1; от с. Виево-3. В 
посочените населени места няма детска градина и училище, които организират задължително 
предучилищно образование. За подрастващите от тези села Детска градина „Изворче“ – с. 
Момчиловци, е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго 
населено място. 

Децата ще пътуват по следните маршрути: 
с. Соколовци – с. Момчиловци – с. Соколовци – пътната настилка е асфалтова, в добро 

състояние, пътят е двулентов,  частично обезопасен с предпазна ограда;  
с. Кутела – с. Момчиловци – с. Кутела – пътната настилка е асфалтова, в добро състояние, 

около 8 километра пътят е еднолентов, обезопасен  с предпазна ограда;  
             с. Виево – с. Момчиловци – с. Виево – пътната настилка е асфалтова, в добро състояние, 
пътят е двулентов, обезопасен с предпазна ограда;  
 

ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън - наименованието на училището е Основно училище 
„Стою Шишков“ – с. Търън; адрес: област Смолян, община Смолян, село Търън. 

Училището е общинска образователна институция, осъществяваща обучение на учениците 
от седем села в района - Търън, Река, Градът, Подвис, Селище, Еленска и Требище. В него е 
открит Център за проектно базирано обучение, с капацитет за обслужване и на ученици от 
региона. Училището реализира успешно проекти по природни и обществени науки. В училището 
успешно се обучават  деца със специални образователни потребности. 

През учебната 2018/2019  година в ОУ„Стою Шишков“ – с.Търън, ще се обучават общо 36 
ученици в задължителна училищна възраст от селата Река, Градът, Подвис, Селище, Еленска и 
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Требище, в които няма училище, което провежда обучение в съответния клас. Броят на 
обучаваните ученици от посочените населени места, е както следва: с. Река – 10; с. Градът – 2; с. 
Подвис – 4; с. Селище – 1; с. Еленска – 13; с. Требище – 6; 

Учениците ще пътуват по следните маршрути: 
с. Река – с. Търън – с. Река – пътната настилка е асфалтова. Пътят е частично еднолентов и 

необезопасен с предпазна ограда. След разклона в посока с. Търън пътят е главен,  двулентов, в 
добро състояние и обезопасен с предпазна ограда. 

с. Градът – с. Търън – с. Градът – пътната настилка е асфалтова, пътят е еднолентов, 
необезопасен с предпазна ограда; 

с. Подвис – с. Търън – с. Подвис - пътната настилка е асфалтова и в добро състояние. 
Пътят е главен, двулентов, обезопасен с предпазна ограда.  

с. Селище – с. Търън – с. Селище - пътната настилка частично е асфалтова. Пътят е 
частично черен, еднолентов, необезопасен с предпазна ограда; 

с. Еленска – с. Търън – с. Еленска - пътната настилка е асфалтова, пътят е еднолентов, 
необезопасен с предпазна ограда; 

с. Требище – с. Търън – с. Требище - пътната настилка частично е асфалтова. Пътят е 
частично черен, еднолентов, необезопасен с предпазна ограда; 

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII 
клас в три сборни групи. Има възможност за осигуряване на целодневна организация на учебния 
ден за всички желаещи ученици. Предоставя три стаи за занимания по интереси и две 
компютърни зали. 

 Обедното хранене в училището се осъществява от „Ученическо и столово хранене“ 
ЕООД – град Смолян, и отговаря на здравните изисквания за пълноценно хранене на учениците. 
Столът е с капацитет да изхранва всички желаещи деца. 

 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци – наименованието на училището е 

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци; адрес: област Смолян, община 
Смолян, ул. „Александър Стамболийски“ №89. 

 В училището се обучават ученици от селата Момчиловци, Соколовци, Виево, Кутела и 
Славейно. Функционирането му е от важно значение за задържане на младите семейства и 
подрастващите в посочените населени места. В него успешно се интегрират и приобщават 
ученици със специални образователни потребности, както и деца от приемни семейства, които 
показват много добри резултати в образователно-възпитателния процес.  

През учебната 2018/2019  година в ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци, ще се 
обучават общо 19 ученици в задължителна училищна възраст от селата Кутела, Виево, 
Соколовци и Славейно, в които няма училище, което провежда обучение в съответния клас. 
Броят на обучаваните ученици от посочените населени места, е както следва: с. Кутела – 5; с. 
Виево – 9; с. Соколовци – 4; с. Славейно – 1. 

Учениците ще пътуват по следните маршрути: 
с. Кутела – с. Момчиловци – с. Кутела – пътната настилка е асфалтова, в добро състояние, 

около 8 километра пътят е еднолентов, обезопасен  с предпазна ограда;  
с. Славейно – с. Виево – с. Момчиловци – с. Виево – с. Славейно – пътната настилка е 

асфалтова, в добро състояние, пътят е двулентов, обезопасен с предпазна ограда;  
с. Соколовци – с. Момчиловци – с. Соколовци – пътната настилка е асфалтова, в добро 

състояние, пътят е двулентов,  частично обезопасен с предпазна ограда;  
Училището осигурява целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII 

клас.  
В училището  е организирано обедно хранене в съответствие със здравните изисквания за 

пълноценно хранене на учениците чрез „Ученическо и столово хранене“ ЕООД – град Смолян.   
 
 

Във връзка с гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от ПМС №128/29.06.2017 г. за 
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определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
предлагам Общински съвет – Смолян, да приеме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на средищните детски 
градини и училища за учебната 2018/2019 година да бъдат включени следните общински детски 
градини и училища на територията на Община Смолян: 
 

- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 
- Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци 
- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 

 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да внесе в Министерство на образованието и 

науката, в изискуемия по чл.3, ал.2 от ПМС №128/29.06.2017 г. срок, мотивирано писмено 
предложение за включване на посочените в т. 1 общински детски градини и училища в Списъка 
на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
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Във връзка с гореизложеното и на основание........................................ предлагам Общински 

съвет – Смолян да приеме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
  

ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 


