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ОТНОСНО: Включване на Основно училище „Христо Ботев” с. Горни Лом в списъка 

на защитените училища  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

На основание чл.54, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование е прието Постановление № 121 на МС  от 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, обн. в ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.  

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби се отменя досегашното 

Постановление № 212 на МС от 2008 г., според което двете училища на територията на 

общината бяха защитени.  

 

 В член 2 на Постановление №121 от 23 юни 2017 година за приемане на 

критерии за определяне на защитени детски градини и защитени училища и на 

условия и ред на тяхното допълнително финансиране са посочени критериите, на 

които трябва да отговаря защитено училище, а именно: 

 (ал. 1) „За защитено училище по смисъла на чл.54, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование за учениците от І до VІІ клас се определя 

училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от І до VІІ 

клас ще пътуват на не по-малко от 20 км. по налична пътна мрежа до най-близкото 

друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния 

клас.  

 

Предлагам Ви информация, която съответства на критериите за определяне на 

защитено училище: 
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ОУ „ Христо Ботев“ с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин: 

 

1.Мотиви: Училището е общинско по смисъла на чл.38, ал.1, т.3 (основно І – VII 

клас включително). Най-близкото друго училище се намира на 16 км.  в с. Чупрене. Ако 

ОУ „Христо Ботев“ с. Горни Лом бъде закрито или преобразувано ще се наруши 

достъпът до образование на учениците. Пътуващите ученици от І до VІІІ клас са  от две 

направления;  Общият брой на обучаващите се ученици е 65. За всички тях училището 

в Горни Лом се намира на най-малко разстояние до техните населени места, измерено 

по асфалтирана пътна мрежа. 

Разстояние между с.Горни Лом, в което се намира училището и най-близкото 

населено място с.Чупрене, в което има училище е 16 км 

2.Наименование на училището: Основно училище „Христо Ботев“ ; 

3.Населено място: с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин; 

4.Информация за брой на обучаваните ученици: 

През учебната 2016/2017 година в училището се обучават общо 65 ученици, 

разпределени по класове, както следва: 

Учениците в училището се обучават в 3 слети паралелки и 2 самостоятелни, 

както следва: 

І и ІV клас      -  12 ученика   / 3 + 9 / 

ІІ и ІІІ клас     - 13 ученика   / 5 + 8 / 

V и VІ клас     - 19 ученика  / 9 + 10 / 

VІІ клас           - 10 ученика    

VІІІ клас         - 11 ученика   

/данните са на основание вписани в училищната документация към началото на 

учебната 2016/2017 година/ 

5.Информация за съответствие с критериите за определяне на защитено 

училище: 

Маршрутите на пътуване, състоянието и вида на пътната мрежа: Броят на 

пътуващите ученици в ОУ „Христо Ботев“ – с. Горни Лом, което се предлага да бъде 

защитено, е 7 ученици, от следните населени места: 

от с. Долни Лом  - 6 ученици на 5 км. до ОУ „Христо Ботев“ 

от с. Средогрив – 1 ученик на 11 км. до ОУ „Христо Ботев“  

/данните се вписани, като е посочен броят на учениците, които пътуват от 

съответното населено място до предложеното за защитено училище, което се 

намира най-близко до населеното място на територията на общината или на съседна 

община/. 

6.Информация за най-близкото училище: ОУ „акад. Михаил Димитров“  

с.Чупрене и е на разстояние 21 км (16 км. Х 1,34 коефициент на приравняване, съгласно 

Приложение към чл.1, ал.4 на ПМС № 121 от 23 юни 2017 година за приемане на 

критерии за определяне на защитени детски градини и защитени училища и на условия 

и ред на тяхното допълнително финансиране) 

- от с. Горни Лом  -  21,44  км. (16 км. Х 1,34 )  

- от с. Долни Лом –  17,42  км. ( 13 км. Х 1,34 )  

- от с. Средогрив  –  26,80  км. (20 км. Х 1,34 )  

 

7.Капацитет на сградния фонд на приемащото училище: 

ОУ „акад. Михаил Димитров“  няма достатъчно капацитет и не би могло да приеме 

допълнителния брой ученици, ако училището в с.Горни Лом бъде закрито. 



Следващото най-близко училище е СУ „Христо Ботев” гр.Белоградчик, което 

отстои на 30 км. от с.Горни Лом 

8.Информация за организацията на учебния ден: целодневна организация за 

учениците от начален етап (от 1 до 4 клас). 

9.Информация за възможностите за осигуряване на обедно хранене: осигурено е 

столово хранене за учениците, които са на целодневна организация. 

10.Разстояния и пътна мрежа: Пътят от с. Средогрив до с. Горни Лом  е 11 км. в 

едната посока; от с.Долни Лом  до с.Горни Лом – 5 км. в едната посока. 

Пътната мрежа е от ІІІ клас – републиканска и общинска. Пътят е асфалтиран, 

планински, обезопасен с предпазни мантинели, има отводни канавки, които предпазват 

пътя. Общинските пътища на места са силно пресечени и необезопасени.  

Обходен маршрут през посочените населени места няма 

11.Допълнителна информация: ОУ „Христо Ботев“ с. Горни Лом  е вписано под 

№ 20 в Списък със защитени училища в Република България за учебната 2016/2017 

година, приет с Решение № 999 на Министерския съвет от 18 ноември 2016 г. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, 

чл. 54  от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с 

Постановление № 121 на МС от 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,   Ви предлагам да вземете следното 

 

 РЕШЕНИЕ: 

      
 1. Общински съвет – Чупрене дава съгласие   ОУ „Христо Ботев” -  с.Горни 

Лом, област Видин да бъде включено  в Списъка на  защитени  училища. 

 

2. Упълномощава Кмета на община Чупрене да предложи на Министъра на 

образованието и науката да утвърди за защитено ОУ „Христо Ботев” -  с. Горни Лом, 

област Видин. 

 Предложението да съдържа предвидената в чл. 5  от ПМС № 121 от 23.06.2017 

г. информация. 

 

                       
 
 
 

 

С уважение,  

 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на община Чупрене  

 


