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РЕШЕНИЕ № 247 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 42 ОТ 31.08.2022 г. 

 

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

Основно училище „Христо Ботев”  с.Горни Лом в Списъка на защитените детски градини и 

училища през новата 2022/2023 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския 

съвет 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и 

чл. 5, ал.1 от 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,  

              Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

 

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

област Видин и ОУ „Христо Ботев”  с.Горни Лом, област Видин да бъдат определени като 

защитени  училища от Министерство на образованието и науката и включени в Списъка със  

защитени детски градини и защитените училища през новата 2022/2023 учебна година. 

2. Съгласно чл.5 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 година за приемане на 

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

ред за тяхното допълнително финансиране, в срок до 10 септември 2022 г. Кмета на община 

Чупрене да изпрати в Министерство на образованието и науката мотивирано предложение, 

заедно с Решение на Общинския съвет за актуализиране на Списъка със защитените детски 

градини и защитените училища. 

Мотиви: В чл.1 и чл.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.  

С Решение № 832 на Министерския съвет от 01 декември 2021 г., ОУ „акад. Михаил 

Димитров “ с.Чупрене  е вписано под № 39, а  ОУ „Христо Ботев”  с.Горни Лом под № 37 в 

Списък със защитени училища и детски градини в Република България за учебната 

2021/2022 година.  
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В изпълнение на  чл.54, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.5, ал.1 от 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, списъкът със защитените детски градини и 

защитени училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на 

общината, след решение на общинския съвет  

След направения анализ на специфичните за общината демографски, социални, 

географски и инфраструктурни фактори, както и на база определените от  МОН критерии за 

определяне на  защитени училища, смятаме че ОУ „акад. Михаил Димитров “ с.Чупрене  и  

ОУ „Христо Ботев”  с.Горни Лом  отговарят на посочените критерии. 

 

Гласували  11 (единадесет) съветника: 

 

„ЗА”  – 11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

 

Решението се прие с 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

   

   

 Решението подлежи на оспорване пред Административен съд - Видин, в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

 

  

 

 

Протоколчик:                                                   Председател ОбС: 

          /Елка Петрович/                                                               /Иван Велков/ 

 

 


