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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 със защитените детски градини и защитените училища за 
                       за учебната 2018/2019 година 
             
 
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 на ПМС №121/23.06.2017 г. за приемане на 

критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на 
условия и ред за тяхното допълнително финансиране, за защитена детска градина по 
смисъла на чл. 54, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ се 
определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна 
предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна 
предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа 
до най-близката друга детска градина или училище с необходимия капацитет, които 
организират задължително предучилищно образование. За защитена може да се определи и част 
от детска градина, която се намира в друго населено място, ако отговаря на същите критерии. 

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 на ПМС №121/23.06.2017 година за защитено 
училище по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗПУО за учениците от I до VII клас се определя 
училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще 
пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго 
държавно или общинско училище с необходимия капацитет, в което се осъществява обучение в 
съответния клас. 

За общините, класифицирани като планински, към които спада и Община Смолян,  
километрите се изчисляват на базата на разстоянието до най-близката детска градина или до 
най-близкото държавно или общинско училище, които организират задължително 
предучилищно или училищно образование, умножено по коефициент за приравняване, отчитащ 
средната разчлененост на релефа и средната надморска височина за общината. Коефициентът 
за приравняване, определен за Община Смолян в приложението към чл. 1, ал. 4 на ПМС 
№121/23.06.2017 година е 1,41.  

Защитените детски градини и защитените училища получават ежегодно допълнително 
финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.  

Списъкът със защитените детски градини и защитените 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 и 
мотивирани предложения от директорите на Детска градина /ДГ/ „Дъга“ – с. Смилян; Детска 
градина /ДГ/ „Русалка“ – с. Търън; Детска градина /ДГ/ „Изворче“ – с. Момчиловци; Детска 
градина /ДГ/ „Детелина“ – с. Широка лъка; Основно училище /ОУ/ „Никола Й. Вапцаров“ – с. 
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Широка лъка; Основно училище /ОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян; Основно 
училище /ОУ/ „Стою Шишков“ – с. Търън; Основно училище /ОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ – 
с. Момчиловци; Основно училище /ОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда, за включване на 
посочените общински образователни институции в Списъка със защитените детски градини и 
защитените училища за учебната 2018/2019 година.  

 
Мотивите за това са следните: 
 
ДГ „Дъга“ – с. Смилян е единствената общинска институция за предучилищно 

образование на подрастващите в село Смилян и на децата от околните населени места в този 
район - Липец, Сивино, Букаците, Кошница, Буката, Горна Арда. Нейното функциониране е 
важна предпоставка за задържане на младите семейства по местоживеене, за осигуряване на 
равен достъп на децата до качествено предучилищно образование, включително и на тези от 
ромската общност, както и за предотвратяване обезлюдяването на по-малките населени места в 
общината.  

Наименованието на детската градина е Детска градина „Дъга“ – с. Смилян; адрес: област 
Смолян, община Смолян, с. Смилян, ул. „Девети септември“ №20. 

Очакваният брой на децата, които ще се обучават в трите сгради на детската градина /две 
в с. Смилян и една в с. Могилица/ през учебната 2018/2019 година е общо 75, от които 29 в 
задължителна предучилищна възраст. 

Детска градина „Дъга“ - с. Смилян, е в съответствие с критериите по чл. 1, ал. 1 от ПМС 
№121/23.06.2017 година да бъде определена за защитена, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако детската градина бъде закрита 29 деца в задължителна 
предучилищна възраст от с. Смилян през учебната 2018/2019 година ще пътуват повече от 20 
километра по наличната пътна мрежа до Детска градина „Славейче“- Смолян, - най-близката 
друга детска градина, организираща задължително предучилищно образование. 
 

ДГ „Русалка“ – с. Търън е единствената общинска институция за предучилищно 
образование на децата в селата Търън, Требище, Селище, Еленска, Река и Подвис, осигуряваща 
много добри условия и възможности за придобиване на съвкупност от компетентности – 
знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на децата към училищно 
образование.  

Наименованието на детската градина е Детска градина „Русалка“ – с. Търън; адрес: 
област Смолян, община Смолян, с. Търън. 

Очакваният брой на децата, които ще се обучават в Детска градина „Русалка“ – с. Търън, 
през учебната 2018/2019 година е общо 37, от които 19 в задължителна предучилищна възраст. 

Детска градина „Русалка“ – с. Търън, е в съответствие с критериите по чл.1, ал.1 от ПМС 
№121/23.06.2017 година да бъде определена за защитена, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако детската градина бъде закрита 8 деца в задължителна 
предучилищна възраст през учебната 2018/2019 година ще пътуват повече от 14 километра по 
наличната пътна мрежа до Детска градина „Щурче“ – с. Средногорци, община Мадан, най-
близката детска градина, организираща задължително предучилищно образование. 

 
ДГ „Изворче“ – с. Момчиловци 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. 

Наименованието на детската градина е Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци; 
адрес: област Смолян, община Смолян, с. Момчиловци, ул. „Елица“ №15. 

Очакваният брой на децата, които ще се обучават в Детска градина „Изворче“ – с. 
Момчиловци, през учебната 2018/2019 година е общо 38, от които 18 в задължителна 
предучилищна възраст. 
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Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци, е в съответствие с критериите по чл. 1, ал. 1 
от ПМС №121/23.06.2017 година да бъде определена за защитена, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако детската градина бъде закрита 18 деца в задължителна 
предучилищна възраст през учебната 2018/2019 година ще пътуват 18 километра по наличната 
пътна мрежа до най-близката Детска градина „Радост“ - Смолян, организираща задължително 
предучилищно образование. 

 
ДГ „Детелина“ – с. Широка лъка – Детската градина има значим принос в обучението, 

възпитанието и отглеждането на стотици родопски деца. Въпреки демографската криза, днес в 
нея продължават да се обучават и обгрижват деца от селата Широка лъка и Стойките. 
Функционирането на детската градина има важно значение за задържане на младите семейства 
в района и за обществения живот в Широка лъка. В нея успешно се обучават подрастващи със 
специални образователни потребности и от местния социален дом за деца. Капацитетът на 
градината е 20 места. 

Наименованието на детската градина е Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка; 
адрес: област Смолян, община Смолян, с. Широка лъка, ул. „Капитан Петко войвода“ №107. 

Очакваният брой на децата в Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка, през учебната 
2018/2019 година е общо 10, от които 5 в задължителна предучилищна възраст. 

Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка, е в съответствие с критериите по чл.1, ал.1 
от ПМС №121/23.06.2017 година да бъде определена за защитена, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако детската градина бъде закрита 5 деца в задължителна 
предучилищна възраст през учебната 2018/2019 година ще пътуват над 20 километра по 
наличната пътна мрежа до най-близката Детска градина „Зорница“ - Смолян, организираща 
задължително предучилищно образование. 
 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка - училището е общинско и от 2001-ва 
година е със статут на асоциирано към Глобалната училищна мрежа на ЮНЕСКО. В него 
успешно се интегрират ученици от етническите малцинства и деца със специални 
образователни потребности. Осъществява активно сътрудничество с неправителствени 
сдружения. 

Наименованието на училището е Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. 
Широка лъка; адрес: област Смолян, община Смолян, с. Широка лъка, ул. „Люлката“ №2. 

През учебната 2018/2019 година в училището ще се обучават 29 ученици от I до VII клас 
от село Широка лъка и село Стойките, разпределени в две слети и две маломерни 
самостоятелни паралелки. 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка, е в съответствие с критериите по чл.2, ал.1 
от ПМС №121/23.06.2017 година да бъде определено за защитено, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако училището бъде закрито или преобразувано 29  ученици 
от I до VII  клас през учебната 2018/2019 година ще пътуват над 25 километра по наличната 
пътна мрежа до ОУ „Юрий Гагарин“ - гр. Смолян - най-близкото друго общинско училище, 
осъществяващо обучение в съответния клас. 

 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян – училището е единствената общинска 

образователна институция в района на село Смилян, осъществяваща обучение на ученици от  
село Смилян и от околните населени места Липец, Сивино, Букаците и Кошница. То осигурява 
равен достъп на децата до качествено образование, включително на над 40 ученици от ромската 
общност. Училището работи активно по проекти и успешно сътрудничи с неправителствени 
организации. 

Наименованието на училището е Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. 
Смилян; адрес: област Смолян, община Смолян, с. Смилян, ул. „Девети септември“ №60. 

През учебната 2018/2019 година в училището ще се обучават 124 ученици от I до VII 
клас, разпределени в седем паралелки. 
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ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, е в съответствие с критериите по чл.2, ал.1 
от ПМС №121/23.06.2017 година да бъде определено за защитено, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако училището бъде закрито или преобразувано 124 ученици 
от I до VII клас през учебната 2018/2019 година ще пътуват повече от 20 километра по 
наличната пътна мрежа до ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Смолян, най-близкото общинско 
училище, осъществяващо обучение в съответния клас. 

 
ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън е общинска образователна институция, осъществяваща 

обучение на учениците от селата Търън, Река, Градът, Подвис, Селище, Еленска и Требище. 
През учебната 2016/2017 година в него е открит Център за проектно базирано обучение, с 
капацитет за обслужване и на ученици от региона. Училището реализира проекти по природни 
и обществени науки. В него успешно се обучават деца със специални образователни 
потребности. 
 Наименованието на училището е Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън; адрес: 
област Смолян, община Смолян, село Търън. 

През учебната 2018/2019 година в училището ще се обучават 83 ученици от I до VII клас, 
обхванати в седем паралелки. 

ОУ „Стою Шишков“ – с.Търън, е в съответствие с критериите по чл.2, ал.1 от ПМС 
№121/23.06.2017 година да бъде определено за защитено, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако училището бъде закрито или преобразувано общо 12 
ученици от I до VII  клас от селата Река и Градът през учебната 2018/2019 година ще пътуват 
повече от 20 километра по наличната пътна мрежа до ОУ „Петко Р. Славейков“ – с. 
Средногорци, Община Мадан - най-близкото друго общинско училище, осъществяващо 
обучение в съответния клас.  

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

образователна институция, в която се обучават ученици от селата Момчиловци, Соколовци, 
Виево, Кутела, Славейно. В него успешно се обучават, интегрират и приобщават ученици със 
специални образователни потребности, както и деца от приемни семейства. Възпитаниците на 
училището показват много добри резултати в образователно-възпитателния процес.  

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

През учебната 2018/2019 година в училището ще се обучават 62 ученици от I до VII клас, 
обхванати в седем паралелки. 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци, е в съответствие с критериите по чл.2, 
ал.1 от ПМС №121/23.06.2017 година да бъде определено за защитено, тъй като Община 
Смолян е класифицирана като планинска, и ако училището бъде закрито или преобразувано 58 
ученици от I до VII  клас от селата Момчиловци, Кутела, Виево и Славейно през учебната 
2018/2019 година ще пътуват повече от 20 километра по наличната пътна мрежа до ОУ „Стою 
Шишков“ – град Смолян, - най-близкото друго общинско училище, осъществяващо обучение в 
съответния клас.  

 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –  с. Арда – училището има богата 148-годишна 

история. Функционирането му е от изключителна важност за обучението на децата от селата 
Арда, Могилица, Исьовци и Горна Арда, както и за задържане на родителите им в посочените 
населени места. Разполага с много добра обновена материална база за провеждане на 
качествено училищно обучение. На разположение на учениците са модерни учебни кабинети, 
физкултурен салон, две спортни площадки, столова. 

Наименованието на училището е Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда; 
адрес: област Смолян, община Смолян, село Арда. 

 За учебната 2018/2019 година в училището са записани за обучение 14 ученици от I до 
VII клас, обхванати в четири маломерни паралелки. 8 от учениците са от населени места в 
района на село Арда. 
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ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда, е в съответствие с критериите по чл.2, ал.1 от 
ПМС №121/23.06.2017 година да бъде определено за защитено, тъй като Община Смолян е 
класифицирана като планинска, и ако училището бъде закрито или преобразувано 14 ученици 
от I до VII  клас през учебната 2018/2019 година ще пътуват повече от 20 километра по 
наличната пътна мрежа до ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян, най-близкото друго 
общинско училище, осъществяващо обучение в съответния клас.  
 

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. 5, ал. 1 от ПМС №121/23.06.2017 г. 
за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и 
на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, 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 защитените детски 

градини и защитените училища за учебната 2018/2019 година да бъдат включени следните 
общински детски градини и училища на територията на Община Смолян: 

  
- Детска градина „Дъга“ – с. Смилян 
- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 
- Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци 
- Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян 
- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 

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

науката, в изискуемия по чл.5, ал.2 от ПМС №121/23.06.2017 г. срок, мотивирано писмено 
предложение за включване на посочените в т. 1 детски градини и училища в Списъка на 
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/2019 година.  
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 
 
 
 
  


