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ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   СТРУМЯНИ 
Област  Благоевград; тел ./факс: 07434/30 60, 31-05, E-mail: strumyani_obs@abv.bg 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА 
ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010Г. 

 НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ 
 
 

(Приета с решение на ОбС № 179 от Протокол № 22/25.05.2009г.) 
 

ОБОСНОВКА 

Целите, които си поставя настоящата програма няма да решат всички 
проблеми, но дава възможност да се постави началото на дейности, които 
имат за крайна цел  привеждане на училищната мрежа в съответствие със 
социално-икономическата характеристика на общината. Програмата цели 
да се дефинират основните проблеми, които стоят пред училищата в 
общината и  налагащи необходимостта от оптимизирането им, и да даде 
насоките за тяхното разрешаване.  

 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ 

  
          В община Струмяни има три училища: две основни училища в селата 
Струмяни и Илинденци и едно СОУ в село Микрево. 

1.В ОУ с. Струмяни се обучават 57 ученика: І клас – няма; ІІклас – 10 
уч., ІІІ клас – 11 уч.,ІV – 12 уч., V клас – няма, VІ кл. – 10 уч., VІІ клас – 14 
уч., VІІІ кл.  - няма. Числеността на персонала е  общо 9 души, в това 
число: 8 педагогически и 1 непедагогически. Брой класни стаи 9, един 
компютърен кабинет. Беше довършена новата част на училището, 
подменена външната дограма и извършена изолация на сградата.  

2. В ОУ с. Илинденци се обучават 64 ученика: І клас – 11 уч., ІІ клас 
– 10 уч., ІІІ клас – 9 уч., ІV клас – 10 уч., V клас – 11 уч., VІ кл. – 13 уч., VІІ 
клас – няма, VІІІ клас – няма. Числеността на персонала е обща 11 души, в 
това число: 9 педагогически и 2 непедагогически. Брой класни стаи 9, един 
компютърен кабинет. Извършва се ремонт като се подменя външната 
дограма. 

3. В СОУ – с.Микрево се обучават 235 учиници: І клас – 32 ученика, 
ІІ клас – 25 ученика, ІІІ клас – 23 ученика, ІV клас - 25 ученика, V клас -  
43 ученика, VІ клас – 14 ученика, VІІ клас – 26 ученика, VІІІ клас – 16 
ученика, ІХ и Х клас няма, ХІ клас – 15 ученика, ХІІ клас – 16 ученика. 
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Числеността на персонала е общо 30 души, в това число: педагогически 30 
и непедагогически 7. Брой класни стаи 17, кабинетен тип 4бр. Извършен е 
ремонт на сградата, като беше подменена външната дограма и извършена 
изолация на сградата. Училището има изградена рампа, достъпни и 
модерни тоалетни. 

Демографското състояние е такова, че дори и за маломерни 
паралелки не достигат деца. Демографската характеристика на 
раждаемостта за последните пет години в тези села: 

 
година С.Микрево С.Струмяни С.Илинденци 
2004г 40 4 8 
2005г. 24 5 11 
2006г. 35 6 8 
2007г. 44 7 9 
2008г 49 3 9 

 
      Училищната мрежа, не съответства на броя на учениците в общината в 
резултат на демографските промени: 

- високо съотношение учител/ученик; 
- неефективност на разходите за образование и занижено качество на 

образование в резултат на маломерния брой ученици в паралелка и 
липсата на конкуренция.  

- неефективно използване капацитета на базите, от което следва 
неефективност на разходите за поддържането им; 

- невъзможност за самоиздръжка; 
 

1.Децата не посещават редовно учебните занятия. Общината и 
ръководствата на училищата са насочили всички възможни механизми с 
цел редовна посещаемост. Реалната посещаемост в маломерните паралелки 
е 5-6 деца. Само ако децата редовно посещават учебни занятия, 
семействата им имат право до получават социални помощи. Но и този 
инструмент се оказва недостатъчен за решаване на проблема с 
посещаемостта на учениците от малцинствен произход. Започна даването 
на плод по модула: “Осигуряване на закуска и/или плод; и/или мляко/чай/ 
………” от Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в 
задължителна училищна възраст. Модула обхваща децата от 
подготвителните групи и І – ІV клас на училищата. 
2.Оптимизацията е свързана и с намаляване до минимум броя на 
маломерните паралелки.  Равния достъп не означава наличия на училище 
във всяко населено място. Държавата  и в частност общината има 
възможност да осигури възможност децата да посещават училище със 
съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, където 
те да получават образование, съответстващо на потребностите на 
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съвременния живот. Общината има задължението да осигури възможност 
на учениците да посещават училище /транспорт, архитектурно-достъпна 
среда за децата със специални образователно потребности, подпомагане 
децата от социално-слаби семейства/. Равният достъп не означава еднаква 
грижа към всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните 
специфични потребности. Качественото образование означава 
непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално 
развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна 
реализация.  Слетите и маломерни паралелки не са пример за качествено 
образование в началото на ХХІ век. Трудностите се засилват от факта, че 
почти половината от учениците в СОУ с.Микрево са от ромски произход. 
Ограмотяването на тези ученици изисква повече усилия, защото в 
семейната среда не се говори български език, родителите често ги ползват 
като работна ръка, не контролират редовната посещение на занятия, не 
изискват от децата си знания. Ограмотяването и обучението на тези 
ученици е изключително трудно, защото те не искат да се интегрират в 
обществото. Факт е обаче, че училищните ръководства търсят начини да 
повишат пълняемостта на паралелките. 
 

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Образованието е една от сферите на обществения живот, към които 

всяко българско семейство е особено чувствително. Ето защо търсенето на 
диалог е не само обществено желателно, но и необходимо. 

Оптимизацията на мрежата от училища в община Струмяни е 
наложителна, но трябва да се извършва съобразно спецификата на района, 
възможностите на общината да осигури достъп до качествено образование 
на всички ученици чрез осигуряване на транспорт, подобряване базата на 
приемното училище, изграждане на средищно училище. Необходимо е да 
се проведе и разяснителна кампания сред населението за положителните 
ефекти от оптимизацията на училищната мрежа. Необходимо е да се 
организират дейности по предотвратяване рисковете от отпадане на 
ученици в резултат на преструктурирането на училищната мрежа и търсене 
на възможности за защита на висококвалифицираните педагогически 
кадри.  

Помощно-обслужващият персонал в общината е формиран от местни 
хора.   

Във връзка с оптимизацията на общинската училищна мрежа, 
считано от 01.07.2009г. да се закрият: 

 
І. Основно училище “Св.Св. кирил и Методий” с. Струмяни  
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1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС: 
- Основно училища “Св.св.Кирил и Методий” 
- С. Струмяни 2525 

         
2. ВИД НА УЧИЛИЩЕТО: 

- Общообразователно 
- Общинско 
 

3. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 
- Основно (І – VІІІ клас) 
- Дневна форма на обучение, работи на една смяна. 
 
 

4. МОТИВИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКРИВАНЕ: 
 Малък брой ученици в училището: към 01.01.2009г. в училището се 
обучават 57 ученици. 
 Високо съотношение учител/ученик: 1/6. 
 Недостиг на местни педагогически кадри. Учителите пътуват от 
съседни общини. 
 Учениците в училището се обучават само в маломерни паралелки. І, V и 
VІІІ клас няма. 
 От с.Микрево се возат всеки ден ученици за допълване на паралелки. 
 Невъзможност за самоиздръжка. 
 Учениците, които се возят от с.Микрево са от ромски произход. Не 
посещават редовно учебните занятия. 
           
          ІІ. Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” с. Илинденци. 
 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС: 
- Основно училище “Св.Св. Кирил и Методий” 
- с. Илинденци 2833 

 
2. ВИД НА УЧИЛИЩЕТО: 

- Общообразователно 
- Общинско 
 

3. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: 
- Основно (І – VІІІ клас) 
- Дневна форма на обучение, работи на една смяна. 

 
4. МОТИВИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКРИВАНЕ: 

 Малък брой ученици в училището: към 01.01.2009г. в училището се 
обучават 64 ученици. 
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 Високо съотношение учител/ученик: 1:7 
 Учениците в училището се обучават само в маломерни паралелки. VІІ и 
VІІІ клас няма. 
 Невъзможност за самоиздръжка. 
 Липса на местни педагогически кадри. Учителите пътуват от други 
населени места или от съседни общини. 
 Извозват се ученици от съседните села за допълване на броя им до 
маломерни. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 

 
1.СВЕДЕНИЯ ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦЕТЕ: 
 
- Учениците от с. Струмяни и с. Илинденци ще се пренасочат към СОУ 
“Паисий Хилендарски” – с. Микрево. 
- Ще се предложи съизмеримо на национално ниво качество на 
образование. Има изградена архитектурно-достъпна среда (рампа, 
тоалетни). През 2007г. е подменена външната дограма на училището. 
Извършено е саниране на външната мазилка. Училището разполага с 
достатъчен брой класни стаи, за да приеме учениците от закритите 
училища.  

 
2.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 
 
- Задължителната документация и архива на ОУ “Св.Св. Кирил и 

Методий” с. Струмяни и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. 
Илинденци да се приеме и съхранява от СОУ “Паисий 
Хилендарски” с.Микрево. 

 
3. СВЕДЕНИЕ ЗА ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ ДО УЧИЛИЩЕТО, 
КЪМ КОЕТО СЕ ПРЕНАСОЧВАТ УЧЕНИЦИТЕ: 
 
- След закриването на училищата учениците от селата Струмяни и 
Илинденци ще се извозват с трите автобуса, дарение от Министерство 
на образованието, до с. Микрево. 
- Училищната транспортна схема подсигурява достъпа до училищата в 
селата през цялата година. 
- Ще се осигури придружаването на пътуващите ученици от педагог и 
медицинско лице. 
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4. АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РАЗРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СГРАДНИЯ ФОНД И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА: 
 

      4.1. Акт № 417/15.11.2001г. за публична общинска собственост на ОУ 
с. Илинденци.  
       4.2. Акт № 330/03.08.2001г. за публична общинска собственост на ОУ 
с. Струмяни.  
 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

  
Всяка община има своя специфична характеристика, която налага 

различни подходи при провеждане на образователния процес и затова 
решаваща дума трябва да има местната власт при вземане на решения и 
прилагането им по отношение оптимизация на училищната мрежа в 
конкретната община. 

В приетите след присъединяването на България към Европейския 
съюз нормативни документи в областта на образованието се поставят две 
основни цели – равен достъп до образование и качеството на образование. 
Равният достъп не означава наличие на училище във всяко населено място. 
Задачата, която цели общината е да осигури възможност децата да 
посещават училище със съвременна материално-техническа база и 
квалифицирани учители, където те да получават образование, 
съответстващо на потребностите на съвременния живот. 

 
 

№ по 
ред 

Училище Дейности 

1. СОУ С.Микрево Вътрешен ремонт 
2. СОУ С.Микрево Закупуване на обзавеждане за класните 

стаи 
3. СОУ с.Микрево Оборудване на нов компютърен кабинет и 

оборудване за класните стаи кабинетен тип 
4. ОУ - Илинденци Ремонт на покрива, външна изолация, 

саниране и смяна на дограма. 
 
 
 
 
Председател на ОбС 
Кирил Укев 
 


