
   ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580 факс:09327/2402 

e-mail:ob_chuprene@abv.bg   http://chuprene.com 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

С.ЧУПРЕНЕ 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от Анжело Цветанов Добричов - кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

 

 

ОТНОСНО: Включване на Основно училище „Академик Михаил Димитров” с. 

Чупрене в Списъка на средищните детски градини и училища през новата 2020/2021 

учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

В изпълнение на  чл.53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.3, ал.1 от Постановление № 128 на МС  от 29.06.2017 г. за определяне  

на критерии за за включване в Списъка на средищните  детски градини и училища, 

същият се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, 

след решение на общинския съвет  

 

 В чл.1 и чл.2 на Постановление №128 от 29 юни 2017 година за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища са 

посочени критериите, на които трябва да отговаря средищно училище, а именно: 

(чл. 2) „За средищно училище по смисъла на чл.53, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя държавно или общинско 

училище по чл. 38, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 от закона за предучилищното и училищното 

образование – 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 

патна мрежа.  

С Решение № 721 на Министерския съвет от 4 декември 2019 г., ОУ „акад. 

Михаил Димитров “ с.Чупрене  е вписано под № 196 в Списък със средищни училища в 

Република България за учебната 2019/2020 година.  

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

от ЗМСМА и чл. 3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. за приемане на критерии за 

определяне на средищни детски градини и училища, Ви предлагам да вземете следното 

  



РЕШЕНИЕ: 

 

 1. Общински съвет – Чупрене предлага ОУ „акад. Михаил Димитров” -  

с.Чупрене, област Видин да бъде определено като средищно училище от Министерство 

на образованието и науката и включено в Списъка със  средищни детски градини и 

училища. 

2. Мотивираното предложение на Кмета на община Чупрене, след Решение на 

Общинския съвет да бъде изпратено в Министерство на образованието, в срок до 10 

септември 2019 г. за актуализиране на Списъка със средищните детски градини и 

училища. 

 
 

                       

 

 

 

 

С уважение,  

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на община Чупрене 

 

 

 

Изготвил: 

Корнелия Антова 

Гл.спец.Социална политика 

 


