
П Р О Г Р А М А  

За оптимизиране на училищната мрежа 

 

I. Въведение 

Необходимостта от разработването на тази програма е продиктувана от 

неефективността в разходите за образование в резултат на наличието на 

голям брой маломерни и слети паралелки , на незадоволителното 

съотношение учител/ученик и други негативни фактори , които са пречка за 

извършване на качествен учебно-възпитателен процес. 

 

 

II. Профил на общинската образователна система 

 
У ч е б н и    г о д и н и  

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
№

Учебно 

заведение 
бр.уче- 

ници 

бр.пар

а- 

лелки 

ср.пъл

н- 

яемост 

бр.уче- 

ници 

бр.пар

а- 

лелки 

ср.пъл

н- 

яемост 

бр.уч

е- 

ници 

бр.пар

а- 

лелки 

ср.пъл

н- 

яемост 

бр.уче- 

ници 

бр.п

ара- 

лел

ки 

ср.пълн- 

яемост 

1
СОУ 

гр.Лозница 
333 16 20,8 296 14 21,1 263 12 21,7 215 10 21,5 

2 
ОУ 

с.Гороцвет 
144 8 18,0 142 8 18,0 148 8 18,5 131+13 

8+

1 
16,0 

3 
ОУ 

с.Сейдол 
129 8 16,1 115 8 14,4 117 7 16,7 117 7 16,7 

4 
ОУ 

с.Веселина 
112 8 14,0 99 7 14,0 96 6 16,0 89 5 17,8 

5 
ОУ 

с.Трапище 
102 8 12,7 96 6 16,0 101 7 14,5 88 6 14,7 

6 
ОУ с.Бели 

Лом 
80 5 16,0 74 4 18,5 67 4 16,0 58 4 16,5 

7 
НУ 

гр.Лозница 
196 10 19,6 171 9 19,0 188 9 21,0 185 9 21,0 

8 
НУ 

с.Каменар 
25 2 12,5 20 2 10,0 20 2 10,0 24 2 12,0 

9 
НУ с.Синя 

вода 
31 3 10,3 22 2 11,0 закрито 

 ОБЩО  1152 67 17,2 1035 60 17,2 999 55 18,7 920 52 17,7 

 

 Непълни паралелки /маломерни/ за учебната 2007/2008г.: общо – 23 

паралелки с 287 ученика с решение на ОбС №427/28.09.2007г. 

  Слети паралелки за учебната 2007/2008г. : 12 паралелки с 204 ученика , 

с решение на ОбС №427/28.09.2007г. 

 

III. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ 

Мерки за оптимизиране за учебната 2008/2009г. 

1. Закриване на училища поради недостатъчен брой ученици на 

учебно-възпитателната работа до 2008/2009 учебна година: 

НУ „Хаджи Димитър” с.Каменар. 

2. Предложение до МОН за закриване на НУ „Хаджи Димитър” 

с.Каменар 

Мотиви : Трайно намаляване броя на учениците , което води до 

сериозни нарушения на ДОИ /държавни образователни изисквания/.Решение 



на ОбС №79/26.05.2008  се предлага на Министъра на Образованието и 

Науката да закрие НУ „Хаджи Димитър” с.Каменар. 

3. Предложение за обособяване на училища със статут на 

„Средищни училища”, фнкциониращи като такива и в момента 

А) СОУ „Христо Ботев” гр.Лозница 

Б) НУ „Васил Левски” гр.Лозница 

В) ОУ „Христо Ботев” с. Гороцвет 

Г) ОУ „Виделина” с. Сейдол 

Д) ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Трапище 

 

IV. Дейности по предотвратяването на рискове от отпадане на 

ученици , в резултат на извършената консолидация на училищата. 

   1. Срещи и разговори с обществеността , родителите на учениците и 

учителския колектив.Разяснения по основанията за закриването на учебните 

заведения. 

Ангажиментите на Община Лозница по осигуряване на условия за 

качествено образование в средищните /приемните/ училища. 

Основни критерии за определяне на средищни училища : 

- Добра материална база , отговаряща на изискванията 

- Брой ученици по селища 

- Наличие на местни педагогически кадри 

- Други /специфични/ 

1. Участници , поемащи персонални отговорности по тези дейности : 

Кмет на общината , председател на ОбС , членове на ПК по 

образование и наука към ОбС , н-к отдел „Образование” , кметове по 

кметства и други. 

2. Резултати от проведени срещи – в по-голяма степен се проявява 

разбиране по       закриване на училищата.Разногласия има при определянето 

на приемното училище,  защото близките училища /приемните/ предлагат 

различни условия по отношение на базата , столовото хранене , наличните 

педагогически кадри  /по опитни млади/ и други. 

V. Предстоящи дейности 

1. Подобряване на материалната база в приемното училище 

А – частични ремонти и освежаване на класни стаи , кабинети ,зали и 

др. на стойност 25000 лв. 

Б – Подмяна на обзавеждането в класни стаи и кабинети - На стойност 

45000 лв. 

В – Подобряване на столовото хранене допълнително оборудване на 

кухненския блок и столовата с цел увеличаване на капацитета. Необходими 

средства 80000 лв. 

Г – Необходимост от специализиран транспорт за превоз на ученици 

/24+33=57 уч./ до приемното училище 

2.  Обезщетения на персонала в резултат преструктурирането на 

училищната мрежа. 

А – Начално училище „Хаджи Димитър” с.Каменар ……………..лв. 

Б - ……………………………………………………. 

 
 


