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(Приета с Решение №87 по Протокол №11 от извънредно заседание на Общински съвет  

Сливо поле, проведено на 23.06.2008г.) 

 

 

 

ОБОСНОВКА 

 

Актуално състояние на училищната мрежа в общината: 

 
1.Училищна мрежа, несъответстваща на броя на учениците в 

общината в резултат на демографските промени. 

Рязкото намаляване броя на учениците в училищата през последните 
няколко години: 2000/2001 – 1208, 2001/2002 – 1165, 2002/2003 – 1184, 2003/2004 
– 1113, 2004/2005 – 1079, 2005/2006 – 1021, 2006/2007 – 930 и към 08.02.2008г. – 

824 ученици от І до ХІІ клас, налага преосмисляне на сега съществуващата 
училищна мрежа от 1 средно и 7 основни училища. 

Това доведе  на първо място до занижени критерии при оценяване 
знанията и уменията на учениците, с цел запазване пълняемостта на 
паралелките на всяка цена, а от там и до неконкурентноспособност на нашите 
ученици, постъпващи в средни училища от различни градове на страната ни. 

Следва да уточним, че пълняемостта на паралелките си, която пазят с 
цитираната по-горе цена нашите учители и училищни ръководства, с изключение 
на училищата в гр.Сливо поле и с.Голямо Враново, за съжаление е само да се 
отговори на нормативната уредба, действаща и днес в средното образование за 
възможността да се формират маломерни и слети паралелки. 

 

2. Влияние върху образователния процес и занижено качество на 

образование в резултат на наличието на маломерни и слети паралелки в 

повечето от училищата в общината. 

Влезли в българската образователна система като единствена форма за  
запазване на училищата в малките населени места, слетите и маломерните 
паралелки доведоха до: 

- невъзможност за формиране на необходимите щатове и норма 
преподавателска заетост на учителите по придобитата им специалност ; 
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- преподаване по предмети, по които нямат необходимата квалификация и 
компетентност; 

- получаване на по-ниско възнаграждение за труда си (80% от 
възнаграждението на правоспособен учител), в резултат на това силно изразено 
текучество на кадри; 

- изключително големи трудности при изготвяне на издържано седмично 
разписание за слети паралелки според изискванията на РИОКОЗ.  

Изброеното, заедно с това, че в една слята паралелка се обучават 
едновременно от 1 учител 2 класа с ученици от различни възрасти(например І и 
ІІІ клас или ІІ и ІV клас) – не позволява да се постигне трайно усвояване на 
образователния минимум. На практика слятата паралелка не може да отговори в 
пълнота на чл.22, ал.3 от ЗНП, а именно: “Общото образование осигурява 

усвояването на общообразователния минимум и, при възможност, 
профилирана подготовка съгласно държавните образователни 

изисквания.” 

И като обобщение за слетите паралелки трябва честно да си кажем, че не 
можем да говорим за равен достъп до качествено образование на нашите 
ученици, обучаващи се в слети паралелки, колкото всеотдайни и чудесни 
професионалисти да са  учителите. 

 
 3.Неефективност на разходите за образование. 

Всички знаем, че от 1-ви януари 2008 година училищата в страната ни, 
държавни и общински са на делегирани бюджети. Икономическият механизъм за 
обезпечаване провеждането на образователната дейност е нов, а именно – 
стандарт за издръжка на един ученик. 

В тоя стандарт влизат всички ония разходи, за които може да си помислим 
свързани с обучението и възпитанието на един ученик. 

Определеният за нашата община с ПМС №20/ 21.01.2008г. – стандарт за 
издръжка на 1 ученик е 1105 лева. 

Тоя стандарт е крайно недостатъчен за издръжка на сега действащата 
училищна мрежа в общината от 8 училища, при наличието в тях на цитираните 
по-горе 824 ученици от І до ХІІ клас. 

Разчетите на Министерството на образованието при изготвяне на 
стандартите за издръжка на 1 ученик са, че 1 учител трябва да обучава 10.48 
ученици, в нашата община равносметката е следната – 824 ученици : 97 учители 
= 8.49 ученици. 

Определените по стандарта за издръжка  на 1 ученик средства за дейност 
“Образование” в общината покриват само заплатите на учителите и то не на 
всички училища. Гласуваното от Общински съвет Сливо поле дофинансиране в 

размер на 107 400 лева ще позволи на нашите училища да завършат 
настоящата учебна година, посрещайки само крайно належащите си и неотложни 
разходи за горива, електроенергия и вода. 

Ако не се извърши преструктуриране на училищната мрежа и се потърси 
оптимален вариант съобразно реалностите в общината, всички училища ще 
бъдат изправени пред невъзможността да обезпечат финансово обучението и 
възпитанието на учениците си за новата 2008/2009 учебна година. 

 

4. Неефективно използване капацитета на базите, от което следва 

неефективност на разходите за поддържането им. 

Малкият брой ученици не позволява ефективно да се използва капацитета 
на сградния фонд, който предлагат отделните училища. 
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 При отопляване на сградите не навсякъде има възможност да се 
изключват от отоплителната система секции, като етажи, коридори, а и там 
където се прави, след време не се оказва добро решение, защото се амортизират 
и стават негодни за по нататъшна употреба извадените от режим на работа 
отоплителни съоръжения.   

Налага се извода, че за училища с малък брой ученици се правят големи 
разходи за отопление, които вече новият икономически механизъм няма да 
позволи на конкретното училище да разплати. 

Невъзможно е да се поддържа сградния фонд на училищата в сегашното 
им състояние, а да не говорим за подобряване на условията в тях – саниране, 
основни ремонти на покривни конструкции, изграждане на спортни бази 
(физкултурни салони, игрища), ученически столове. 

 
През учебната 2007/2008 година общината осигуряваше безплатен 

транспорт на ученици от едно населено място до друго, както следва: 
1. В ОУ с.Борисово се извозват 18 у-ци от Сливица през 2007/2008 учебна 
2. В ОУ с.Ряхово се извозват 14 у-ци от Бабово и Бръшлен през 2007/2008 учебна 
3. В ОУ с.Голямо Враново се извозват 9 у-ци от Бабово през 2007/2008 учебна 
4. В ОУ с.Юделник се извозват 10 у-ци от Хотанца през 2007/2008 учебна 
5. В СОУ гр.Сливо поле се извозват 10 у-ци от Борисово през 2007/2008 учебна 
 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Основната цел, която си поставя общинската програма е да се осигури 
равен достъп до качествено образование на всички ученици в общината, което 
при наличието на сега действащата училищна мрежа е невъзможно. 

Учениците ни да се обучават и възпитават в съвременни и добре 
оборудвани училищни сгради, с физкултурни салони и ученически столове. 

И не на последно място, продължавайки образованието си в средни 
училища от различни градове на страната ни – нашите ученици да бъдат 
конкурентноспособни и равнопоставени при покриване на съвременните 
образователни изисквания за конкретната образователна степен. 

За да станат факт добрите неща за нашите ученици, за да се участва в 
проекти и получим средства от целевите такива, предвидени от Министерството 
на образованието за всяка община извършила оптимизация на училищната си 
мрежа е не само необходимо, а и крайно наложително  да се извърши 
преструктуриране на училищната мрежа в общината. 

Предприетите мерки в тая посока се изразяват в направено предложение 

до министъра на образованието и науката от Общински съвет Сливо поле 
(Решение №51/27.03.2008г., Протокол №7/27.03.2008г.) – за закриване от 
01.09.2008 г. на следните училища: 

 
1. Основно училище “Св.св. Кирил и Методий” 

        с.Борисово, общ. Сливо поле, обл. Русе 
    ул."Родина" № 18 
 

• Общинско по чл. 10, ал. 3 от ЗНП 

• Основно - от I до VIII клас включително по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗНП 

• Дневна форма на обучение, работи на една смяна 
 



 4 

ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Борисово според степента на 
образование е основно, според съдържанието на подготовката е общо, а според 
формата на обучение - дневна. Основното образование се осъществява на два 
етапа: начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас 
включително в слети класове. 

Учениците от „Св.св. Кирил и Методий” – с. Борисово,  се пренасочват към СОУ 
„Св. Паисий Хилендарски”   гр.Сливо поле, което се определя като средищно 
училище при предприемането на мерките за оптимизация на училищната мрежа в 
общината. Това е най-голямото училище в община Сливо поле, намира се най-
близо като отстояние до „Св.св. Кирил и Методий” – с. Борисово, предлага 
качествено образование, учениците му продължават образованието си след VІІІ 
клас. Разполага с голям сграден фонд и сравнително добра материално-
техническа база. 
 

2. Основно училище “Св. Климент Охридски” 
        с.Юделник, общ. Сливо поле, обл. Русе 

    ул."Свети Климент Охридски" № 11а 
 

• Общинско по чл. 10, ал. 3 от ЗНП 

• Основно - от I до VIII клас включително по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗНП 

• Дневна форма на обучение, работи на една смяна 
 
ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Юделник според степента на образование е 

основно, според съдържанието на подготовката е общо, а според формата на 
обучение - дневна. Основното образование се осъществява на два етапа: 
начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас 
включително в слети класове. 

Учениците от „Св. Климент Охридски” – с. Юделник,   се пренасочват към СОУ 
„Св. Паисий Хилендарски”   гр.Сливо поле, което се определя като средищно 
училище при предприемането на мерките за оптимизация на училищната мрежа в 
общината. Това е най-голямото училище в община Сливо поле, намира се най-
близо като отстояние до „Св. Климент Охридски” – с.Юделник, предлага 
качествено образование, учениците му продължават образованието си след VІІІ 
клас. Разполага с голям сграден фонд и сравнително добра материално-
техническа база. 

 
3. Основно училище “Иван Вазов” 

        с.Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе 
    ул."Възраждане" № 8 
 

• Общинско по чл. 10, ал. 3 от ЗНП 

• Основно - от I до VIII клас включително по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗНП 

• Дневна форма на обучение, работи на една смяна 
 
ОУ “Иван Вазов” – с. Стамболово според степента на образование е основно, 

според съдържанието на подготовката е общо, а според формата на обучение - 
дневна. Основното образование се осъществява на два етапа: начален - от I до 
IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително в слети 
класове. 

Учениците от ОУ„Иван Вазов” – с. Стамболово,   се пренасочват към ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий”   с.Ряхово, което се определя като средищно училище при 
предприемането на мерките за оптимизация на училищната мрежа в общината. 
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Това е училище с много голям и добре поддържан сграден фонд. Дава 
качествено образование, всичките му ученици  продължават образованието си 
след VІІІ клас. Разполага с много добра материално-техническа база в сравнение 
с другите училища на територията на общината. 

 
4. Основно училище “Васил Левски” 

        с.Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе 
    ул."Васил Левски" № 32”Д” 
 

• Общинско по чл. 10, ал. 3 от ЗНП 

• Основно - от I до VIII клас включително по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗНП 

• Дневна форма на обучение, работи на една смяна 
 
ОУ “Васил Левски” – с. Кошарна според степента на образование е основно, 

според съдържанието на подготовката е общо, а според формата на обучение - 
дневна. Основното образование се осъществява на два етапа: начален - от I до 
IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително в слети 
класове. 

Учениците от ОУ„Васил Левски” – с. Кошарна,   се пренасочват към ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”   с.Ряхово, което се определя като средищно училище при 
предприемането на мерките за оптимизация на училищната мрежа в общината. 
Това е училище с много голям и добре поддържан сграден фонд. Дава 
качествено образование, всичките му ученици  продължават образованието си 
след VІІІ клас. Разполага с много добра материално-техническа база в сравнение 
с другите училища на територията на общината. 

 
5. Основно училище “Св.св. Кирил и Методий” 

        с.Малко Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе 
    ул."Кирил и Методий" № 2 
 

• Общинско по чл. 10, ал. 3 от ЗНП 

• Основно - от I до VIII клас включително по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗНП 

• Дневна форма на обучение, работи на една смяна 
 
ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с. Малко Враново според степента на 

образование е основно, според съдържанието на подготовката е общо, а според 
формата на обучение - дневна. Основното образование се осъществява на два 
етапа: начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас 
включително в слети класове. 

Учениците от „Св.св. Кирил и Методий” – с.Малко Враново,  се пренасочват 
към ОУ „Иван Вазов”   с.Голямо Враново, което се определя като средищно 
училище при предприемането на мерките за оптимизация на училищната мрежа в 
общината. Това е едно от най-големите училища в община Сливо поле, намира 
се най-близо като отстояние до „Св.св. Кирил и Методий” – с.Малко Враново, 
предлага качествено образование, учениците му в по-голямата си част 
продължават образованието си след VІІІ клас. Разполага с голям сграден фонд и 
сравнително добра материално-техническа база. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 

 

1. Определеното за средищно училище СОУ”Св. Паисий Хилендарски” 
    с адрес: гр.Сливо поле, бул.”България” № 15 
    община Сливо поле, област Русе, 
 
 

приема, както следва: 

 

1. Брой ученици в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с.Борисово 

 
Брой / вид 

на паралелките 
Клас / клас 

Брой ученици в съответния 
клас 

1 – слята І – ІІ клас 

І клас  – 6 
ученици 

ІІ клас  – 4 
ученици 

1 – слята ІІІ – ІV клас 

ІІІ клас  – 10 
ученици 

ІV клас  – 2 
ученици 

1 – слята V – VІ клас 

V клас  – 7 
ученици 

VІ клас  –10 
ученици 

1 – слята VІІ – VІІІ клас 

VІІ клас  – 9 
ученици 

VІІІ клас               –5 
ученици 

ВСИЧКО: 
4 слети паралелки 

 53 ученици 

 
2. Брой ученици в ОУ”Св. Климент Охридски” с.Юделник 

 
Брой / вид 

на паралелките 
Клас / клас 

Брой ученици в съответния 
клас 

1 – слята І – ІV клас 

І клас  –11 
ученици 

ІV клас  – 2 
ученици 

1 – слята ІІ – ІІІ клас 

ІІ клас  – 8 
ученици 

ІІІ клас  – 9 
ученици 

1 – слята V – VІ клас 

V клас  –10 
ученици 

VІ клас  –12 
ученици 

1 – слята VІІ – VІІІ клас 

VІІ клас  –11 
ученици 

VІІІ клас              –11 
ученици 

ВСИЧКО: 
4 слети паралелки 

 74 ученици 

 
 
 
 



 7 

2. Определеното за средищно училище ОУ”Св.св. Кирил и Методий” 
    с адрес: с.Ряхово, ул.”Цар Борис” № 8 
    община Сливо поле, област Русе, 
 
 

приема, както следва: 

 

1. Брой ученици в ОУ”Иван Вазов” с.Стамболово 
 

Брой / вид 
на паралелките 

Клас / клас 
Брой ученици в съответния 

клас 

1 – слята ІІ –  ІІІ клас 

ІІ клас  – 9 
ученици 

ІІІ клас  – 6 
ученици 

1 – слята V – VІ клас 

V клас  – 2 
ученици 

VІ клас  – 9 
ученици 

1 – слята VІІ – VІІІ клас 

VІІ клас  – 9 
ученици 

VІІІ клас              – 7 
ученици 

ВСИЧКО: 
3 слети паралелки 

 42 ученици 

 
2. Брой ученици в ОУ”Васил Левски” с.Кошарна 

 

Брой / вид 
на паралелките 

Клас / клас 
Брой ученици в съответния 

клас 

1 – слята І – ІІ клас 

І клас  –10 
ученици 

ІV клас  – 4 
ученици 

1 – слята ІІІ – ІV клас 

ІІ клас  – 6 
ученици 

ІІІ клас  – 6 
ученици 

1 – слята V – VІ клас 

V клас  – 6 
ученици 

VІ клас  – 9 
ученици 

1 – слята VІІ – VІІІ клас 

VІІ клас  –11 
ученици 

VІІІ клас              – 6 
ученици 

ВСИЧКО: 
4 слети паралелки 

 58 ученици 
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3. Определеното за средищно училище ОУ”Иван Вазов” 
    с адрес: с.Голямо Враново, ул.”Хан Аспарух” № 29 
    община Сливо поле, област Русе, 
 

приема, както следва: 

 

1. Брой ученици в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” с.Малко Враново 
 

Брой / вид 
на паралелките 

Клас / клас 
Брой ученици в съответния 

клас 

1 – слята ІІІ – ІV клас 

ІІІ клас  – 12 
ученици 

ІV клас  –  3 
ученици 

2 – маломерни І и  ІІ клас 

І клас  – 11 
ученици 

ІІ клас  – 15 
ученици 

1 – слята V – VІ клас 

V клас  – 15 
ученици 

VІ клас  –  9 
ученици 

2 – маломерни VІІ  и VІІІ клас 

VІІ клас  – 15 
ученици 

VІІІ клас             – 13 
ученици 

ВСИЧКО: 
2 слети и 4 маломерни 

паралелки 

 

 93 ученици 

 
 

Задължителната документация и архива на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – 
с. Борисово и на ОУ”Св. Климент Охридски” – с.Юделник ще се приемат и 
съхраняват от приемащото училище СОУ „Св. Паисий Хилендарски”  гр.Сливо 
поле. 

 
Задължителната документация и архива на ОУ „Иван Вазов” – с.Стамболово 

и на ОУ”Васил Левски” с.Кошарна ще се приемат и съхраняват от приемащото 

училище ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Ряхово. 
 
Задължителната документация и архива на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – 

с.Малко Враново ще се приемат и съхраняват от приемащото училище ОУ 
„Иван Вазов” с.Голямо Враново 

 

Осигуряване на транспорт   –  

 

Във връзка с изпълнение на  Решение №51 от 27.03.2008г. на Общински съвет 
Сливо поле /Протокол №7 от 27.03.2008г. и чл.36, ал.1, т.1 от Закона за народна 
просвета, съгласно утвърдената транспортна схема в т.2 от Решение 
№51/27.03.2008г. на Общински съвет Сливо поле, ще осигурим безплатен 

транспорт на учениците от предложените за закриване училища  до 

приемащите училища, както следва: 
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1. От с.Юделник (предложено за закриване ОУ”Св.Климент Охридски”) до 
гр.Сливо поле (предложено за средищно училище СОУ “Св. Паисий 
Хилендарски”) – частен превозвач. 

2. От с.Борисово (предложено за закриване ОУ”Св. св. Кирил и Методий”) до 
гр.Сливо поле (предложено за средищно училище СОУ “Св. Паисий 
Хилендарски”) – частен превозвач. 

3. От с.Малко Враново (предложено за закриване ОУ”Св. св. Кирил и Методий”) 
до с.Голямо Враново (предложено за средищно училище ОУ “Иван Вазов”) – 
частен превозвач. 

4. От селата Бабово и Бръшлен ( няма училища – закрити в предни години) до 
с.Ряхово (предложено за средищно училище ОУ “Св. св. Кирил и Методий”) – 
частен превозвач. 

5  От с.Кошарна (предложено за закриване ОУ”Васил Левски”) до с.Ряхово 
(предложено за средищно училище ОУ “Св. св. Кирил и Методий”) – частен 
превозвач. 

6. От с.Стамболово (предложено за закриване ОУ”Иван Вазов”) до с.Ряхово 
(предложено за средищно училище ОУ “Св. св. Кирил и Методий”) – частен 
превозвач. 

 
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

Съгласно условията на приетата от Министерски съвет програма за 
оптимизация (РМС 339/26.05.2008г.), средствата ще бъдат изразходвани за: 

 

№ У ч и л и щ е Д е й н о с т и 
1. СОУ”Св. Паисий Хилендарски”  

гр.Сливо поле 
- ремонт на училището 
- закупуване на обзавеждане и 
оборудване 
- подобряване на условията за 
столово хранене 

2. ОУ”Св. св. Кирил и Методий”  
с.Ряхово 

- ремонт на училището 
- закупуване на обзавеждане и 
оборудване 
- подобряване на условията за 
столово хранене 

3. ОУ”Иван Вазов” 
с.Голямо Враново 

- ремонт на училището 
- закупуване на обзавеждане и 
оборудване 
- подобряване на условията за 
столово хранене 

4.  ОУ”Св. св. Кирил и Методий” 
с.Борисово 

- обезщетения на персонала 
- разходи за неразплатени 
задължения на закритото училище 

5. ОУ”Св. Климент Охридски” 
с.Юделник 

- обезщетения на персонала 
- разходи за неразплатени 
задължения на закритото училище 

6. ОУ”Св. св. Кирил и Методий” 
с.Малко Враново 

- обезщетения на персонала 
- разходи за неразплатени 
задължения на закритото училище 

7. ОУ”Иван Вазов” 
с.Стамболово 

- обезщетения на персонала 
- разходи за неразплатени 
задължения на закритото училище 

8. ОУ”Васил Левски” 
с.Кошарна 

- обезщетения на персонала 
- разходи за неразплатени 
задължения на закритото училище 
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 ОБЩ  БЮДЖЕТ 1 150000 лв., в т.ч. 

І. Строително – ремонтни работи 724 000 лева 

ІІ. Закупуване на обзавеждане и оборудване  164 400 лева 

ІІІ. Подобряване на условията за столово хранене 169 500 лева 

ІV. Обезщетения на персонала 85 500 лева 

V. Разходи за неразплатените задължения на 
закритите училища 

 
6 600 лева 

VІ. Комуникационни разходи 0 лева 

 
 

 

 

 

КМЕТ: 
 /Г.Големански/ 
 
 
Изготвил: В.Лалков 


