
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 70  

По протокол № 12 от 27.08.2020г. 

 

Относно: Определяне на средищни училища на територията на община 

Никола Козлево  за учебната 2020/2021 година. 

На основание чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и 

предучилищното образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 

128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. На основание чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и 

предучилищното образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 

128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища Общински съвет Никола Козлево предлага 

Междуведомствената комисия към Министъра на образованието и науката  да  запази 

статута на средищни училища на:  

ОУ „Христо Ботев” с. Църквица,  

ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили,    

СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево 

за учебната 2020/2021 година в актуализирания Списък на средищните детски градини 

и училища. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 

60, ал. 1 от АПК. 

Приложения: 

1. Списъци за броя на пътуващите ученици от различни  населени места към   

училищата  в Община Никола Козлево за учебната 2020/2021 година ; 
2. Копие на Докладни записки от директорите на ОУ „Христо Ботев” с. 

Църквица, ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили  и СУ „Цанко Бакалов 

Церковски” с. Никола Козлево 

 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 27.08.2020г. Протокол № 12, т.4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 
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