
№ Училище

1 Основно училище "Васил Левски “, гр. Разград 

2 Основно училище "Никола Икономов", гр. Разград 

3 Основно училище "Отец Паисий", гр. Разград 

4 Средно училище "Христо Ботев", гр. Разград 

5 Основно училище "Кирил и Методий" , с. Киченица

6 Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Осенец

1. Наименования и адреси на предложените за средищни  училища

                                                                                                                            СПИСЪК                                                                                                       Приложение № 1

НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА РАЗГРАД 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

(съгласно ПМС № 128/29.06.2017 г.)

(изготвен на основание на прогнозни данни от директорите на детските градини и училищата към 03.08.2018 г.)

2. Мотиви за необходимостта от включване на предложените детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища

с. Осенец, ул. "Ст. Радков" № 77

с. Киченица, ул. "Кирил и Методий" № 27

Адрес

гр. Разград , бул "Княз Борис" № 62

гр. Разград , ул "Вардар " № 9

гр. Разград, ул. "Паисий" № 6а

гр. Разград ул. "Дъбрава" № 2

3. Прогнозно сведение за броя на обучаваните деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от населените места в 

община Разград, в които няма детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас

Територията на община Разград обхваща 22 населени места, от които в 15 няма действащи училища, поради което подлежащите на

задължително училищно образование в тези селища пътуват до населени места, в които има училище, което осъществява обучение в съответния

клас. 

Шест училища от община Разград отговарят на критериите по чл. 2 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г. на Министерски съвет за

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища. Шестте училища осигуряват подходящ и безопасен

транспорт, с цел опазване живота и здравето на децата в задължителна училищна възраст, което е предпоставка за задържане на семействата в

малките населени места и ограничаване на миграцията към общинския център. Тези училища са функционирали като средищни и през изминалата

2017/2018 учебна година и осигуряват възможности за целодневна организация на учебния ден и обедно хранене на учениците.



Предложени за средищни училища Брой  ученици

Основно училище "Васил Левски “, гр. Разград 26

Основно училище "Никола Икономов", гр. Разград 47

Основно училище "Отец Паисий", гр. Разград 27

Средно училище "Христо Ботев", гр. Разград 26

Основно училище "Кирил и Методий" , с. Киченица 22

Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Осенец 34

4.1. Населени места, от които ще пътуват  учениците до предложените за средищни  училища

№ Училище

Разстояние от  

предложеното за 

средищно училище 

(км. в една посока)

Прогнозен 

брой 

пътуващи 

ученици

Състояние и вид на 

пътната мрежа

7 1

8 5

8 1

13 8

7 11

7 45

8 2

13 20

7 7

25 20

7 6

4 7

10 15

8 8

7 26

Населено място, от което 

ще пътуват учениците

4. Информация за маршрутите на пътуване, състоянието и вида на пътната мрежа

Асфалтов път в добро 

състояние

с. Благоево

с. Гецово

Асфалтов път в добро 

състояние

с. Гецово Асфалтов път в добро 

състояниес. Пороище

с. Радинград

с. Пороище

с. Ушинци

с. Мортагоново

с. Гецово

с. Мортагоново

с. Радинград

Асфалтов път в добро 

състояние

Асфалтов път в добро 

състояние

с. Липник

с. Топчии

Асфалтов път в добро 

състояние

с. Дряновец

с. Балкански

4 Средно училище "Христо Ботев", гр. Разград 

5 Основно училище "Кирил и Методий" , с. Киченица

6 Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Осенец

1 Основно училище "Васил Левски “, гр. Разград 

2 Основно училище "Никола Икономов", гр. Разград 

3 Основно училище "Отец Паисий", гр. Разград 



4.2. Маршрути на пътуване с  автобуси на предложените за средищни училища 



№ Училище

Прогнозен 

брой 

пътуващи 

ученици

1 Основно училище "Васил Левски “, гр. Разград 

26

45

2

20

7

4 Средно училище "Христо Ботев", гр. Разград 
26

8

26

№ Училище

Прогнозен 

брой 

пътуващи 

ученици

1 Основно училище "Кирил и Методий" , с. Киченица
22

Маршрути на пътуване

гр. Разград - с. Радинград - с. Пороище - с. 

Ушинци - с. Мортагоново - с. Гецово - гр. 

Разград;                                                                                        

гр. Разград - с. Гецово - с. Мортагоново - гр. 

Разград 

гр. Разград - с. Гецово - гр. Разград

гр. Разград - с. Пороище - гр. Разград

с. Осенец - с. Дряновец - с. Осенец

гр. Разград - с. Благоево - с. Гецово - гр. Разград

гр. Разград - с. Балкански - с. Осенец

гр. Разград - с. Радинград  -гр. Разград

гр. Разград - с. Мортагоново - гр. Разград

4.3. Маршрути на пътуване със собствен превоз на Община Разград

гр. Разград - с. Липник - с. Киченица - с. Топчии - 

с. Киченица - гр. Разград

Маршрути на пътуване

2

3

Основно училище "Никола Икономов", гр. Разград 

Основно училище "Отец Паисий", гр. Разград 

Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Осенец5



Предложени за средищни училища

Основно училище "Васил Левски “, гр. Разград 

Основно училище "Никола Икономов", гр. Разград 

Основно училище "Отец Паисий", гр. Разград 

Средно училище "Христо Ботев", гр. Разград 

Основно училище "Кирил и Методий" , с. Киченица

Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Осенец

Предложени за средищни училища

Основно училище "Васил Левски “, гр. Разград 

Основно училище "Никола Икономов", гр. Разград 

Основно училище "Отец Паисий", гр. Разград 

Средно училище "Христо Ботев", гр. Разград 

Основно училище "Кирил и Методий" , с. Киченица

Основно училище "Д-р Петър Берон", с. Осенец

Училището може да осигури обедно хранене

Училището може да осигури обедно хранене

Възможност за осигуряване на обедно хранене

Училището може да осигури обедно хранене

Училището може да осигури обедно хранене

Училището може да осигури обедно хранене

Училището има възможност да осигури ЦДО 

Възможност за осигуряване на целодневна 

организация (ЦДО)

Училището има възможност да осигури ЦДО 

Училището има възможност да осигури ЦДО 

5. Информация за възможностите за осигуряване на целодневна организация на учебния ден

6. Информация за възможностите за осигуряване на обедното хранене

Училището може да осигури обедно хранене

Училището има възможност да осигури ЦДО 

Училището има възможност да осигури ЦДО 

Училището има възможност да осигури ЦДО 






