ПРОЕКТ!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В ОБЩИНА ЯМБОЛ
АНАЛИЗ
НА
СЪСТОЯНИЕТО
НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЯМБОЛ
Основната цел на анализа е да идентифицира и дефинира
проблемите, свързани с необходимостта от промяна в структурата на
училищната мрежа в Община Ямбол, както и да даде възможност за
стартиране на дейности, чрез които постепенно мрежата от образователни
институции да се приведе в съответствие със социално-икономическите
характеристики на общината.
През учебната 2017 - 2018 година структурата на училищната мрежа
в община Ямбол включва 21 училища, в т.ч. 16 общински и пет държавни
училища, в които се обучават 10016 ученици, и девет детски градини, в
които са обхванати 2264 деца.
По видове училищата са:
 Неспециализирани училища - две начални училища, шест основни
училища, едно обединено училище, едно средно училище, три
профилирани гимназии и седем професионални гимназии, от които
пет държавни професионални гимназии;
 Специализирани училища - едно спортно училище.
В общинската образователна система функционират и следните
Центрове за подкрепа за личностно развитие:
 Общински детски комплекс –Ямбол;
 Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Ямбол;
В община Ямбол действат и три общежития :
 Общежитие към Спортно училище "Пиер дьо Кубертен" – Ямбол;
 Общежитие към Професионална гимназия по земеделие „Хр.Ботев“Ямбол;
 Общежитие към Професионална гимназия по подемна, сторителна и
транспортна техника „Н.Й.Вапцаров“ – Ямбол.
Училищата на територията на община Ямбол функционират в
условията на оперативна самостоятелност, като за целта ежегодно в
регламентираните със Закона за държавния бюджет на Република България
за съответната година срокове, с решение на Общинския съвет се определя
финансовия ресурс за всеки второстепенен разпоредител. Със заповед на
Кмета на общината се утвърждава формулата за разпределяне на
средствата, получени по единни разходни стандарти за всяка делегирана от
държавата дейност по образованието, финансирана от бюджета на Община
Ямбол и се определят правата и отговорностите на второстепенните
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разпоредители с бюджет в системата на общинското образование, които
прилагат системата на делегирани бюджети.
За повишаване ефективността на образователната система и
предоставяне на качествена и високопрофесионална услуга през м.
октомври 2014 г. завършиха строително-ремонтните дейности по
защитения мащабен проект на Община Ямбол в областта на
образователната инфраструктура по програма на Национален Доверителен
Екофонд. Шест училища и три детски градини бяха основно
модернизирани с прилагане на най-съвременни енергоефективни решения
- ПГ „В. Левски”, ПМГ „Ат. Радев”; ПГПЧЕ „В. Карагьозов”, НУ „Проф.
П. Нойков”, ОУ „Димчо Дебелянов”, ОУ „Николай Петрини”, ДГ
„Слънце”, ДГ „Биляна" и ДГ „Червената шапчица". Преди стартиране на
учебната 2014/2015 година приключи проект „Енергоефективни мерки в
обществени сгради-V транш” /сградата на ОУ „П.Р.Славейков”/ по
програма на Международен Фонд „Козлодуй”.
Образованието във всеки един от своите етапи се утвърди като една
от темите с особено голямо обществено значение. Образованието следва да
се разглежда не просто като разход на бюджетни средства, а като
устойчива инвестиция в развитието на човешките ресурси.
Задълбоченият анализ на училищната мрежа в община Ямбол даде
възможност да се идентифицират и дефинират проблемите в сферата на
образованието , свързани с :
 наличието на двусменен режим на обучение в една сграда /НУ
„Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Л.Каравелов“, ОУ
„Й.Йовков“, ОУ „Д-р П.Берон“, „СУ „Св. Кл. Охридски“/,
както и едносменен режим на две училища в една сграда /ПМГ
„Ат. Радев“ и ПГ „В.Левски“/ води до реална загуба на време
/средно с 11 %, тъй като учебните часове в прогимназиалния и
гимназиален етап вместо с продължителност 45 минути се
редуцират на 40 минути/, до затруднения на деца и родители
/особено през зимата/, свързани с ранното започване на
учебните занятия в 7,30 ч и приключването им в 19,30 ч., както
и допълнителен стрес, свързан със сигурността на децата и
учениците /от общо 16 общински училища, на едносменен
режим са 11, т.е. 69 % от училищата на територията на община
Ямбол/;
 Неефективно използване капацитета на базите, от което следва
неефективност на
разходите
за поддържането им
/Натовареността на сградния фонд е различна. При среден
показател 9,3 кв.м. площ на един ученик за целия отрасъл
„Образование“ в община Ямбол има училища, в които той
варира от 2,4 кв.м. до 60,2 кв. м. Изкуственото поддържане на
относително висока стойност на този показател води до
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неефективност на разходите и забавя процеса на инвестиции в
повишаване качеството на образователния процес./;
 Неравнопоставеност на училищата,с голяма разлика в броя на
учениците, да предоставят съизмеримо по качество
образование;
 Затруднено поддържане и развитие на материалната база и
техническото оборудване на училищата и съответно забавен
темп на въвеждане на иновации и нови технологии в
образованието при училища с минимален брой ученици;
 Ограничен достъп на ученици до часове за свободно избираема
подготовка и до целодневна организация на учебния ден;
 Нелоялна конкуренция и „задържане“ на ученици на всяка
цена- резултат от несъответствието броя на училищата на броя
на учениците.
Образователната политика на Община Ямбол е насочена към
поетапното решаване на дефинираните проблеми след детайлен анализ на
всяка образователна институция относно ефективност на управление,
качество на учебно – образователния процес, демографски характеристики
и реални възможности за оптимизиране на училищната мрежа.
Динамиката на развитие на демографските и социално –
икономически процеси през последните годините в община Ямбол
обоснова необходимостта от оптимизация на училищната мрежа.
Направени са промени и относно статута и наименованието на някои
училища, както следва:
 Закриване на НУ „Р. Ив. Колесов“, считано от 01.07.2008 г.
/Съгласно Заповед №РД-14-95 от 25 април 2008 г. на Министъра на
образованието и науката и на основание чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 от ППЗНП по мотивирано предложение на Кмета на
Община Ямбол, Решение по т. 11 от 13.III.2008 г. на Шестото
заседание на Общинския съвет - гр. Ямбол, становище с вх. № 1002232 от 28.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието Ямбол, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-193 от 30.I.2008 г. на Министъра на образованието и
науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата,
довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на
нормативно определения минимум и прилагането на системата на
делегираните бюджети/;
Забележка: През учебната 2007/2008 година на територията на община
Ямбол са функционирали три начални училища, 8 основни училища,
едно спортно училище, три профилирани гимназии, седем
професионални гимназии и три обслужващи в системата на народната
просвета звена: ОДК, МЦТПО и НАОП/;
 Преобразуване на Основно училище „Св. Климент Охридски“ Ямбол в средно общообразователно училище „Св. Климент
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Охридски" – Ямбол, считано от 01.09.2009 г. /Съгласно Заповед №
РД-14-26 от 24.04.2009 г. на Министъра на образованието и науката
и на основание чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 3 от ППЗНП по
мотивирано предложение на Кмета на Община Ямбол, Решение по т.
3 на протокол от 14.03.2009 г. на Общинския съвет - Ямбол,
становище от Регионалния инспекторат по образованието - Ямбол и
становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-0954/13.01.2009 г. на Министъра на образованието и науката, поради
наличие на достатъчен брой ученици, които ще продължат
обучението си в следващия етап, наличие на квалифицирани
педагози и добра материално-техническа база/;
 Закриване на Междуучилищен център по трудово-политехническо
обучение-гр.Ямбол, считано от считано от 01 юли 2010 г. /Съгласно
Заповед № РД-14-99 от 20 юли 2010 г. на Министъра на
образованието, младежта и науката и на основание чл. 10, ал. 6 от
ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 от ППЗНП, по мотивирано предложение на
Кмета на Община Ямбол, Решение по т. 29 на протокол № 20 от
23.04.2010 г. на Общинския съвет - Ямбол, становище от
Регионалния инспекторат по образованието - Ямбол и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката,
предвид изискванията на чл. 10, т. 7 от Закона за Закона за степента
на образование, общообразователния минимум и учебния план,
според който учебните предмети са групирани в културнообразователни области, които е целесъобразно да се изучават в
училищата, от които са учениците/;
 Промяна статута на Професионална гимназия по хранителни
технологии и туризъм, гр. Ямбол, считано от 01.08.2016 г. от
държавно със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал.
4 ЗНП /Съгласно Заповед № РД-14-125 от 7 юли 2016 г. на
Министъра на образованието и науката и на основание чл. 10, ал. 6 и
чл. 14, ал. 2, т. 2 ППЗНП, по предложение с вх. № 0208-123 от
15.06.2016 г. от Министъра на земеделието и храните след подписан
приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и
стойностни показатели на Професионална гимназия по хранителни
технологии и туризъм – гр. Ямбол, чрез бюджета на община Ямбол
от Министъра на земеделието и храните и от Кмета на Община
Ямбол и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката/;
 Промяна статута Професионална гимназия по земеделие „Христо
Ботев“, гр.Ямбол от държавно със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП /Съгласно Заповед № РД-14-126 от 7
юли 2016 г. на Министъра на образованието и науката и на
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основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 ППЗНП, по предложение с
вх. № 0208-123 от 15.06.2016 г. от Министъра на земеделието и
храните след подписан приемателно-предавателен протокол за
прехвърляне на натурални и стойностни показатели на
Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол,
чрез бюджета на община Ямбол от Министъра на земеделието и
храните и от Кмета на Община Ямбол и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на
министъра на образованието и науката/;
 СОУ „Св. Кл. Охридски“ – Ямбол, съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗПУО е
със статут на средно училище /СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ямбол/;
 Преобразуване на Основно училище „Д-р П. Берон“ в Обединено
училище „Д-р П.Берон“, гр. Ямбол, считано от учебната 2017/2018 г.
/Съгласно Заповед № РД-14-56 от 07.04.2017 г. на Министъра на
образованието и науката и на основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от Кмета на
Община Ямбол след решение по протокол от 30.01.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Ямбол, становище от Регионалното
управление на образованието – Ямбол, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради необходимостта от
продължаване на образованието на учениците в по-висока степен –
първи гимназиален етап, и създаване на условия за достъп до
качествено образование/;
 Промяна наименованието на Профилирана гимназия с преподаване
на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол на Езикова гимназия
„Васил Карагьозов“, гр. Ямбол, считано от 15.09.2017 г. /Съгласно
Заповед № РД-14-78 от 22.05.2017 г. на Министъра на образованието
и науката и на основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл.
320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, по мотивирано предложение на Кмета на Община
Ямбол след решение по т. 4 от 15.03.2017 г. от 17-о заседание на
Общинския съвет – гр. Ямбол, решение по протокол № 5 от
22.02.2017 г. на педагогическия съвет на Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол, становище от Регионалното
управление на образованието – Ямбол, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
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Министъра на образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 6 от Наредбата/ ;
 Промяна наименованието на Профилирана математическа гимназия
„Ат.Радев“, гр. Ямбол на Природоматематическа гимназия „Ат.
Радев“, гр. Ямбол, считано 15.09.2017 г. /Съгласно Заповед № РД-1479 от 22.05.2017 г. на Министъра на образованието и науката и на
основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, по
мотивирано предложение на Кмета на Община Ямбол след решение
по т. 3 от 15.03.2017 г. от 17-о заседание на Общинския съвет – гр.
Ямбол, решение по протокол № 6 от 16.01.2017 г. на педагогическия
съвет на Профилирана математическа гимназия „Атанас Радев“ – гр.
Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, становище от Регионалното
управление на образованието – Ямбол, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 8 от Наредбата/.
В годините на своето развитие всяко училище изгражда свой
индивидуален облик в резултат на училищната политика, реализирана от
педагогическия екип под ръководството на директора. Стилът на
управление и професионализма на преподавателите са предпоставка едно
училище да печели доверието на родителите и да бъде предпочитано. Това
е причина за неравномерното разпределение на ученици в училищата на
територията на община Ямбол. Не бива да се пренебрегва демографския
фактор, свързан с трайно намаляване на раждаемостта през последните
години и това е една от причините, които дават негативно отражение в
структурата на общинското образование.
По данни на локална база данни „Население“ - Община Ямбол,
родените през 2017 г. деца, регистрирани по настоящ адрес в община
Ямбол са със 178 по-малко от родените през 2010 г.:
СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ДЕЦАТА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И
ГОДИНА НА РАЖДАНЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА
Година на
раждане
Общ брой
родени деца

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

829

743

764

836

720

676

685

651
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Външната и вътрешна миграция/ към по-големи населени места/
влияние
върху общия брой на учениците, а това оказва негативно
въздействие върху развитието на училищната мрежа в общината.
Учебна
година
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Брой ученици 1- Брой деца в ПГ в Брой деца в ПГ в
12 клас
училища
ДГ
7472
503
995
7470
477
1001
7355
439
1014
7586
373
1016
7460
346
962

След анализа на данните за брой деца и ученици в общинските
училищата през предходните учебни години, се очертава тенденция за
намаляване на техния брой – от 7472 ученици от I-ХII клас и 503 деца в ПГ
в училище и 995 деца в ПГ в детските градини през учебната 2013/2014
година, техният брой е намалял на 7460 ученици и 346 деца в ПГ в
училище и 962 деца в ПГ в детските градини учебната 2017/2018 година.
Общинските училища до 2016г.: 2 НУ, 7 ОУ, 1 СОУ, 1 спортно
училище, 3 профилирани гимназии
През учебната 2016/2017 година структурата на училищната мрежа в
община Ямбол включва 21 училища, в т.ч. 16 общински: 2 начални
училища, 7 основни училища, 1 средно училище, 1 спортно училище, 3
профилирани гимназии, 2 професионални гимназии. Броят на паралелките
през 2016/2017 учебна година в общинските училища е 326 паралелки от IХII клас, със 7586 учениците в дневна форма на обучение. Училищното
обучение се осъществява и в: Задочна форма на обучение /8 паралелки –
187 ученици/; комбинирана форма на обучение /4 ученици/; самостоятелна
форма на обучение /152 ученици/ и индивидуална форма на обучение /20
ученици/. Към училищата са сформирани и 19 подготвителни групи за деца
на 5 и 6 г. с общо 373 деца и в 39 подготвителни групи за деца на 5 и 6
години в детските градини с общо 1016 деца /по данни на
информационната система на образованието АДМИН за учебната
2016/2017 г./
През учебната 2017/2018 година структурата на училищната мрежа в
община Ямбол включва 21 училища, в т.ч. 16 общински: 2 начални
училища, 6 основни училища, 1 обединено училище, 1 средно училище, 1
спортно училище, з профилирани гимназии, 2 професионални гимназии.
Броят на паралелките през 2017/2018 учебна година в общинските
училища е 323 паралелки от I-ХII клас, с 7460 учениците в дневна форма
на обучение. Училищното обучение се осъществява и в: Задочна форма на
обучение /7 паралелки – 162 ученици/; комбинирана форма на обучение /4
ученици/; самостоятелна форма на обучение /107 ученици/ и индивидуална
форма на обучение /20 ученици/. Към училищата са сформирани и 16
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подготвителни групи за деца на 5 и 6 г. с общо 346 деца в 38
подготвителни групи за деца на 5 и 6 години в детските градини с общо
962 деца /по данни на информационната система на образованието
АДМИН за учебната 2017/2018 г./
Негативната тенденция се запазва през учебната 2017/2018 година.
На 23 сесия/28.09.2017г./ на Общински съвет Ямбол прие предложението
на Кмета на Община Ямбол за дофинансиране на 3 маломерни паралелки,
както следва :
Училище
Клас
Брой
Минимален
ученици
брой
ОУ“Хр.Смирненски“ 1А
12
16
3А
15
16
ОУ“Д.Дебелянов“
1А
10
16
Анализът на актуалното състояние на мрежата от общински
училища в община Ямбол извежда на преден план няколко основни
проблема:
 Училищната мрежа, не съотвества на броя на учениците и
разпределението им върху територията на общината;
 Неефективно използване капацитета на училищните бази, от
което следва нерационална организация на разходите за
поддържането им ;
 Неефективно разходване на средствата по ЕРС за организация на
учебно –възпитателния процес и поддържане на материалнотехническата база ;
 Липса или недостатъчен брой на квалифицирани педагогически
специалисти в училищата с минимален брой ученици;
 Незадоволително качество
на предлаганата образователна
услуга в училищата с минимален брой ученици.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЯМБОЛ
Базирайки се на идентифицираните проблеми, Програмата дефинира
основните цели в образователната политика на Общината:
1. Набелязване на конкретни мерки за оптимизиране мрежата от учебни
заведения;
2. Осъществяване на ефективен контрол,съгл.чл.256,ал1,т.2 от ЗПУО,
относно обхвата на подлежащите за задължително предучилищно и
училищно образование деца и ученици;
3. Постигане на по-добра пълняемост на паралелките по норматива за
брой ученици в паралелка съгласно Наредба за финансиране на
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институциите в системата на предучилищното и училищно
образование от 10.10.2017г. и целесъобразен бюджетен разход за
учебна година;
4. Ефективно управление и стопанисване на материалната база на
училищата, която е публична общинска собственост.
5. Технологично обновление на материално-техническата база и реални
възможности за използване на съвременни технологии;
6. Ефективно използване на финансовия ресурс;
7. 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;
8. Осигуряване
на
качествено
образование
свързано
с
общодостъпността на образователната система, гарантираща средно
образование и условия за постигане на максимален обхват на деца и
ученици в задължителна училищна възраст.
Съгласно ЗПУО, Общината е тази, която има ангажимент да
осигурява, както условията, така и присъствието на децата в училище.
Училището трябва да бъде истинска общност на учещи се, в която и
учителите, и учениците да могат да се развиват оптимално. И доколкото
проблемът има не само образователно значение, но и социален отзвук, то
координирането на дейностите между училищата, подпомогнати от
Настоятелствата, Обществените съвети, Регионалното управление по
образованието и Общинската администрация е неизбежно. Всички
заинтересовани страни трябва да работят приоритетно по проблема за
мотивиране и задържане на учениците в училище чрез осигуряване на
равен достъп и модернизирана и хармонична среда за обучение и
образование.
МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В
ОБЩИНА ЯМБОЛ
Настоящата Програма е насочена към оптимизация на училищната
мрежа, с цел създаване на условия за разгръщане потенциала за развитие
на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ като иновативно училище; осигуряване
на по-добри условия за развитието на заложбите и талантите на учениците;
по–ефективно управление на финансовия ресурс, целесъобразно ползване
на съществуващата материално–техническа база и обезпечаване на
съвременен учебен процес в ОУ „Хр.Смирненски“ и ОУ“Д. Дебелянов“.
1. Преобразуване чрез сливането на училищата ОУ „Димчо
Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“, в едно ново училище
при запазване на статута на основно училище, което ще се
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помещава в имота на ОУ „Христо Смирненски“. Новото
училище
ще се именува Основно училище „Христо
Смирненски“ , с административен адрес – гр.Ямбол, улица
„Търговска“ №79.
Основно училище „Хр. Смирненски“ е общинско неспециализирано,
а според етапа или степента на образование е основно училище. ОУ
“Христо Смирненски” съществува от 01 септември 1963 година като
прогимназия, а от 15 септември 1979 година е със статут на основно
училище. Броят на обучаваните ученици в началото на учебната 2016/2017
година е 171 ученици в дневна форма на обучение, в т.ч. 16 ученици със
специални образователни потребности (СОП) и 93-ма ученици, пътуващи
от селата на общините Тунджа и Стралджа. Учениците са разпределени в 9
паралелки от I до VIII клас, в т. ч. 5 паралелки в начален етап (85 ученици)
и 4 паралелки в прогимназиален етап (86 ученици). През изминалата
учебна година двама от учениците със СОП напускат. По данни на
информационната система на образованието АДМИН М към началото на
втория учебен срок учениците са 169. През последните пет години броят на
учениците, обучаващи се ОУ “Христо Смирненски”, намалява наполовина
в сравнение с 2012/2013 г., когато броят им е 339 ученици, разпределени в
17 паралелки. От учебната 2014/2015 година в училището не е сформирана
полудневна подготвителна група за задължително предучилищно
образование. Прогнозният брой ученици за учебната 2017/2018 г е 142
ученици /по една паралелка I-VII клас/. Учебният процес се извършва на
една смяна. Броят на полуинтернатните групи е ограничен - сформирана е
1 групa в начален етап, с общо 21 ученици. За пътуващите ученици е
осигурен транспорт. Назначеният на щат персонал е общо 22 - 17
педагогически специалисти /в това число 2 – ма пенсионери/ и 5
непедагогически персонал. В училището работят двама ресурсни учители,
един психолог и един логопед по проект „Подкрепа за равен достъп и
личностно развитие“ по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“.
ОУ „Хр. Смирненски“ разполага със следната материална и учебнотехническа база: 16 класни стаи, кабинети по: музика, химия, биология,
изобразително
изкуство,
шивачество,
дървообработване
и
металообработване, три кабинета по ИКТ, кабинети за ресурсно
подпомагане за ученици със СОП, кабинет на педагогическия съветник,
два физкултурни салона, открита спортна площадка, богата учебна
библиотека, здравен кабинет, училищна столова и училищен бюфет, и
изградена достъпна архитектурна среда за ученици със СОП. Сградата на
училището не е санирана и се нуждае от ремонт на материално–
техническата база.
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Недостатъчният брой ученици в ОУ „Хр. Смирненски“ е причина
както за сериозни финансови затруднения, така и за занижено качество на
образователния процес.
Финансовият ресурс, на база единен разходен стандарт, с който
училището разполага за 2017 г. е 308 675 лв. Същият се разходва за
формиране на фонд работна заплата и осигурителните вноски на
педагогическите специалисти и непедагогически персонал и издръжка на
материално-техническата база. От отчета за първото полугодие на 2017 г.
се вижда, че училището има неразплатени фактури за превоз на ученици в
размер на 10 081лв. Ограничени до минимум са средствата за поддържане
в чист и приветлив вид наличната МТБ. Ръководството не осигурява
средства за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и
не е в състояние да изпълнява задълженията си в осигуряване на
социалните придобивки, договорени с КТД за отрасъл „Образование“.
Всичко това води до ниски резултати от учебно –възпитателния процес,
видни при провеждането на НВО за учебната 2016/2017г. Поради по-горе
изброените факти, директорът на училището, г-жа Галина Димитрова с
Доклад-анализ с Вх. № 2801-10047/23.06.2017 г. предлага като решение
оптимизация на училищната мрежа.
ОУ Хр.Смирненски“ стартира учебната 2017/2018 година със 138
ученици и 2 маломерни паралелки – 1А кл.-12уч.,3А- 15 уч. На 23
заседание от 28.09.2017г. Общински съвет Ямбол дава съгласие за
съществуването на маломерни паралелки и с решение по т.5 дава съгласие
за осигуряване на
допълнителни средства, извън ЕРС за учебната
2017/2018г. На 26 заседание от 23.11.2017г. Общински съвет Ямбол с
решение по т.1 дава съгласие за актуализиране на бюджета на училището
със сумата от 20 000 лв., които да покрият разходите за издръжка до края
на 2017 г.
Съгласно ЗПУО основно училище „Димчо Дебелянов“ е общинско
неспециализирано, а според етапа или степента на образование е основно
училище. Училището съществува от 1936/1937 г., като Основно училище
„Йосиф Първи“ с две полудневни детски групи, 4 паралелки начален етап
и 10 паралелки основен курс на обучение. През годините преминава през
следните етапи:
 През учебната 1959-1960 г. училището от основно се трансформира в
прогимназия със сформирани 14 паралелки;
 През учебната 1968/1969 г. броят на учениците е 764, разпределени
в 26 паралелки;
 От 1976 г. е образцово основно училище и броя на постъпващите в
него ученици непрекъснато се увеличава.
През 1957 името на училището е променено на ОУ "Данчето и
Митошка", а на 08.01.1991 г. на редовно заседание учителският съвет
взема решение да се преименува в ОУ "Димчо Дебелянов".
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Броят на обучаваните ученици в дневна форма на обучение през
учебната 2016/2017 година е 208 /по данни на информационната система
на образованието АДМИН М/, разпределени в 10 паралелки от I до VIII
клас, в т.ч. 10 ученици със СОП на ресурсно подпомагане и 38 пътуващи
ученици от близките села. В училището през изминалата учебна година се
обучават и 50 ученици в самостоятелна форма на обучение.
През последните пет години броят на учениците, обучаващи се ОУ
“Д. Дебелянов” се запазва относително постоянен, като най-висок е през
2013/2014 г. с 236 ученици, най-нисък през 2016/2017 г. 208. Повече от пет
учебни години назад в училището не е сформирана полудневна
подготвителна група за задължително предучилищно образование.
Прогнозният брой ученици за учебната 2017/2018 г. е 184 /по една
паралелка I-IV клас, по две паралелки –V и VI клас и една паралелка – VII
клас/. Учебният процес се извършва на една смяна. Целодневната
организация на учебния процес се осъществява в три групи в начален етап
и две групи в прогимназиален етап с общо 108 ученици. За пътуващите
ученици е осигурен безплатен транспорт, част от който се заплаща от
Община Ямбол, а друга от бюджета на училището. Назначеният на щат
персонал е общо 29 човека - 21 педагогически специалисти и 8 човека
непедагогически персонал. В училището работят двама човека /до
15.08.2017 г./ по „Програма за обучение и заетост на продължително
безработни лица“ 2016 г. и един хигиенист /до м. май 2018 г./ по същата
програма за 2017 г.
ОУ „Д Дебелянов“ разполага със следната материална и учебнотехническа база: 15 класни стаи, два компютърни кабинета, две игротеки,
кабинет за ресурсно подпомагане за ученици със СОП, учебна библиотека,
голям и малък физкултурен салон, здравен кабинет, тенис корт игрище.
Училището е модернизирано с прилагане на най-съвременните
енергоефективни решения в резултат на реализацията на мащабен проект
на Община Ямбол в областта на образователната инфраструктура по
Програма на Национален доверителен екофонд.
Недостатъчният брой обучаващи се в ОУ „Д. Дебелянов“ е и в
резултат на възможността профилираните гимназии да обучават ученици
от прогимназиален етап. Сериозните финансови затруднения, произтичащи
от делегирания бюджет, са причината, поради която, Женета Христова Директор на училището предлага като решение преобразуване чрез
сливане с друго училище /Доклад-анализ Вх. № 2801-10037/23.06.2017 г./
Финансовият ресурс, на база единен разходен стандарт, с който
училището разполага за 2017 г. е 437 748 лв. Същият се разходва за
формиране на фонд работна заплата и осигурителните вноски на
педагогическите специалисти и непедагогически персонал и издръжка на
материално-техническата база. Ограничени до минимум са средствата за
поддържане в чист и приветлив вид наличната МТБ. Ръководството не
осигурява средства за повишаване квалификацията на педагогическите
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специалисти и не е в състояние да изпълнява задълженията си в
осигуряване на социалните придобивки, договорени с КТД за отрасъл
„Образование“.
ОУ“ Д.Дебелянов“ започва учебната 2017/2018г. със 164 ученици и с
една маломерна паралелка – 1А кл. – 10 уч. На 23 заседание от
28.09.2017г. Общински съвет Ямбол дава съгласие за съществуването на
маломерна паралелка и с решение по т.6 дава съгласие за осигуряване на
допълнителни средства, извън ЕРС за учебната 2017/2018г.
1.1. Мотиви за необходимостта от сливане:
На работно съвещание, инициирано от Община Ямбол, проведено
през м. юли,2017г. с участието на директорите на ОУ „Хр.Смирненски“ и
ОУ „Д.Дебелянов“ и началника на РУО Ямбол бяха обсъдени проблемите
на двете училища и исканията за преструктуриране на училищната мрежа.
Последвалото становище на Началника на РУО - Ямбол подкрепя
исканията за преобразуване на училищата съгл. чл.315 ал.3 от ЗПУО.
1.1.1 Трайно намаляване на броя на учениците в двете училища.
Негативната тенденция се запазва и през настоящата учебна година.
УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА
Училище
Брой паралелки
Брой ученици
ОУ „Христо Смирненски“
17
339
ОУ „Димчо Дебелянов“
10
211
УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА
Училище
Брой паралелки
Брой ученици
ОУ „Христо Смирненски“
16
307
ОУ „Димчо Дебелянов“
11
236
УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА
Училище
Брой паралелки
Брой ученици
ОУ „Христо Смирненски“
14
266
ОУ „Димчо Дебелянов“
14
273
УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА
Училище
Брой паралелки
Брой ученици
ОУ „Христо Смирненски“
9
196
ОУ „Димчо Дебелянов“
11
225
УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА
Училище
Брой паралелки
Брой ученици
ОУ „Христо Смирненски“
9
171
ОУ „Димчо Дебелянов“
10
205
13

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
Училище
Брой паралелки
Брой ученици
ОУ „Христо Смирненски“
7
137
ОУ „Димчо Дебелянов“
9
168

1.2.

Година

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Намаляването броя ученици, води до намаляване на
финансовия ресурс на второстепенните разпоредители,
определян съобразно стандартите за брой дете/ученик по
утвърдените ЕРС във функция „Образование“ и разпределян
ежегодно по утвърдена формула.
Бюджет на
ОУ „Христо Смирненски“
план
отчет
513 477 лв.
543 681 лв.
488 330 лв.
537 044 лв.
486 468 лв.
542 914 лв.
426 364 лв.
440 039 лв.
314 205 лв.
331 819 лв.
308 675 лв.
329 683 лв.

Бюджет на
ОУ „Димчо Дебелянов“
план
отчет
311 059 лв.
329 276 лв.
338 115 лв.
354 589 лв.
411 679 лв.
480 449 лв.
494 117 лв.
504 356 лв.
475 837 лв.
502 331 лв.
437 748 лв.
458 853 лв.

1.3. С предприемане на действия по административното сливане на
най-малкото по брой ученици и бюджет ОУ „Христо Смирненски“ с ОУ
„Димчо Дебелянов“, ще се отрази на основни натурални показатели – брой
паралелки, брой ученици в паралелка, брой педагогически специалисти и
брой непедагогически персонал, което ще доведе до следните резултати:
 Положителни:
- Сливане на две училища с еднакъв статут в едно училище, помещаващо
се в една сграда;
- По-добро съотношение „брой ученици на един учител“, запазване на
работните места на педагогическите специалисти;
- Целесъобразно използване на финансовите ресурси, преструктуриране
на разходите и насочването им за модернизация на учебния процес;
- Уплътняване на сграден фонд и увеличаване стойността на показателя
брой ученици на 1 кв. м.;
- По-ефективно управление на публичните средства, подобряване и
модернизиране на материално-техническата база и намаляване на
неефективните разходи;
- Създаване на условия за по-добра целодневна организация на учебния
ден – разкриване на повече полуинтернатни групи и осигуряване на
качествена подготовка на учениците;
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- Осигуряване на средства за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти, с цел личностно педагогическо
усъвършенстване и модернизиране на образователния процес;
- Преодоляване на риска от евентуално последващо закриване на някое
от училищата на територията на община Ямбол;
 Отрицателни:
- Преодоляване на психологическия фактор от промяната
сред
педагогическите екипи, учениците и техните родители, общността;
2. Преместване на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в сградата на ОУ
„Димчо Дебелянов“ на улица „Хан Тервел“№2
Начално училище “Св. Св. Кирил и Методий” е с над 100 годишна
история. Основано в далечната 1894 г. като начално училище, през 1946 г.
училището функционира като прогимназиално до ІІІ клас /днешния
седми клас/ и от 1951 г. до настоящия момент отново е със статут на
начално. През годините училището се е помещавало в различни сгради:
Първоначално се помещава в странична постройка на църквата “Св.
Никола”, а през 1904 г. училището се премества в Арабаджиевата
/Кехайова/ къща. Строителството на днешната сграда започва през 1905 г.
и старта на учебната 1908/1909 година е в новото училище.
Историческите данни сочат, че през учебната 1944/1945 година
училището е на един етаж и разполага с 4 учебни стаи и учениците са
разпределени в 4 паралелки. През 1951 г. паралелки са многолюдните /от
по 42 ученика/, което налага през 1961 г. да започне строителството на ІІ
етаж на училищната сграда.
Днес НУ ”Св. Св. Кирил и Методий” се утвърди като
конкурентноспособно училище със свой облик. Училището е
предпочитано от деца и родители, заради високото качество на учебновъзпитателния процес, за което красноречиво говорят резултатите от
национално външно оценяване в 4 клас.
През учебната 2017/2018 г. в училището се обучават 391 ученици в
17 паралелки в т.ч. 1 подготвителна група с 25 деца.
Учебното заведение
започна новата учебна 2017/1018 г. като
иновативно училище. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е
включен в специалния Списък, обявен с Решение № 391 от 17 юли 2017 г.
на Министерски съвет. Училището е класирано с предложението си за
иновация по отношение използване на нови методи на преподаване.
Тяхната цел е превръщането на ученика в активен участник в
образователния процес чрез въвеждането на методи като занимания по
групи, ролеви игри, решаване на казуси, проектно учене с участието на
родители, работа по центрове и др. Целта е постигане на умения за
презентиране на екипната работа, развиване възможностите за
самоконтрол и самооценка у децата. Прилагането на новите методи на
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обучение ще доведе до развиване на лидерски качества у учениците,
умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси.
Началното училище планира използването на електронни тестове,
интерактивни презентации, дидактични електронни игри, с помощта на
които часовете да протичат по по-динамичен и емоционален за учениците
начин. Крайната цел е ученикът от пасивен наблюдател да се превърне в
активен участник и „помощник“ на учителя при откриването на нови
знания, както и стимулиране на неговата инициативност, креативност и
умения за самостоятелно вземане на решения.
Мотиви за необходимостта от преместване на НУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“
на ул. Хан Тервел“ №2:
Недостатъчен сграден фонд за обучение на една смяна;
Неефективно организирана целодневна организация на учебния ден.
Поради двусменната организация на учебния ден има недостиг на
материална база /самостоятелна класна стая/ за всяка ПИГ в сградата
на училището - Във връзка с провеждането на ЦОУД през учебната
2016/2017 г. училището разполага с две помещения под наем на ул.
„Екзарх Йосиф” № 1-3”, гр. Ямбол и една класна стая в сградата на
училището, което и в противоречие с Наредба за организация на
дейностите в училищното образование в сила от 01.09.2016 г.;
недостатъчно дворно пространство;
висока натовареност на сградния фонд - 2,4 кв.м площ на един
ученик;
Материалната база, с която разполага сградния фонд, класни стаи,
кабинети физкултурен салон, тенис корт, предоставя възможност за
развитие и разгръщане на иновативното училище; възможност за
организиране на ЦОУД при едносменен режим . Сградата е санирана
и модернизирана с прилагане на най-съвременните енергоефективни
решения.
2.1.







3. Преместване на ОДК - Център за подкрепа за личностно развитие
в сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование
Общински детски комплекс – Ямбол функционира като Център за
подкрепа за личностно развитие, в който се осъществява дейност за
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и
педагогическа и психологическа подкрепа, а от 1.01.2018г. – дейности по
кариерно ориентиране на учениците.
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През учебната 2017/2018 година в ОДК-Ямбол са сформирани 58
групи в направления „Наука и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“, в които
се обучават 741 деца и ученици. Групите са формирани по възраст и
равнища на деца и ученици в отделните педагогически форми по области и
профили, като учителите определят възрастовите граници и броя за прием
според спецификата на школата и нормативната база. За всички състави,
клубове и школи са създадени условия за работа и осигурени
необходимите учебни и технически средства и спортни пособия.
При съгласуване с ръководствата на училищата и за удобство на
учениците, част от занятията се провеждат в учебните и детски заведения в
града.
Акцентите в дейността на ОДК – Ямбол са свързани със стимулиране
на детската индивидуалност и творческите заложби, с интегрираното
обучение на деца със СОП, на деца в неравностойно социално положение и
на ученици от етническите малцинства.
От м.януари 2018г. центърът за кариерно ориентиране става част от
структурата на ОДК – ЦПЛР и ще осигурява на учениците консултации,
свързани с тяхното професионално ориентиране.
Разработен е Календарен план за извънучилищните дейности на ОДК Ямбол, съобразен с Националния календар за извънучилищните дейности
на МОН, Националния спортен календар, празнично-обредната система в
България и приоритетните области в общинската политика за подкрепа
личностното развитие на децата и учениците.
Имотите публична общинска собственост /Детска велоплощадка в кв.
„Диана“/ и частна общинска собственост /учебна сграда на ул. „Ал.
Стамболийски“ № 5 а/, са предоставени за управление и ползване от ОДК –
Ямбол след решения на Общински съвет – Ямбол.
Поради обективни причини понастоящем ОДК провежда своята
дейност в сградата на к-с „Златен рог“ № 2.
Мотиви за необходимостта от преместване на ОДК в
сградата на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“:
Общински детски комплекс – Ямбол осъществява общинска
политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст от всички училища на
територията на община Ямбол като организира и провежда дейности за
развитие на интересите, индивидуалните им способности и дарования,
компетентности и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата
и спорта, придобиването на социални умения. Оказва педагогическа и
психологическа подкрепа. Съдейства за професионалното ориентиране на
учениците;
- Дейността на Общински детски комплекс – Ямбол се основава на
принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и
ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност,
3.1.
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социално състояние, което налага необходимостта от сграда в централната
част на града;
- ефективно и целесъобразно стопанисване на освободената
материална база на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Дейностите по предотвратяване на риска от отпадане на ученици
в резултат на извършеното преструктуриране на училищната
мрежа са:
 Осъществяване на контрол върху проследяването и отчитането на
процеса на преместване, обхващане и задържане на всеки ученик;
 Запазване на тенденцията учениците от близките населени места да
бъдат транспортирани до училището;
 Сформиране на екип от учители, педагогически съветник, експерти
от ЦОП, експерти от отдел „Закрила на детето“ за индивидуално
психолого-педагогическо
подпомагане
и
адаптиране
на
преместените ученици към новата училищна среда, както и
консултиране на техните семейства;
 Актуализиране на училищните програми за образователна и
социална интеграция на деца и ученици в риск.
2. Комуникационните дейности са свързани с :
 Организиране и провеждане на работни срещи с представители на
РУО – Ямбол и директорите на училищата;
 Организиране на заседание на Консултативния съвет по
образование към кмета на община Ямбол;
 Организиране и провеждане на работни срещи с педагогическите
и непедагогически специалисти, работещи в училищата;
 Организиране и провеждане на среща с родителите и
обществеността;
БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
Общият бюджет на Програмата се формира от средствата, осигурени от
НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и ще бъдат използвани за
ремонтни дейности в сградата и дворното пространство на ОУ „Христо
Смирненски“, както и за подобряване на материално-техническата база на
класни стаи и кабинети.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА
ПРОГРАМАТА
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 Оптимизирана общинска училищна мрежа, отговаряща на реалния
брой ученици в Община Ямбол;
 Осигурен равен достъп до качествено образование на учениците от
слетите училища;
 Постигнат пълен обхват на всички ученици от слетите училища;
 Недопускане на маломерни паралелки;
 Подобрена МТБ на ОУ „Хр.Смирненски“
 Ефективност и целесъобразност при разходване на бюджета на
училището;
 Осигурена материална база за реализиране на целодневна
организация на учебния ден и разгръщане потенциала на
иновативното училище – НУ „Св.Св.Кирил и Методий“;
 Осигуряване на възможност на учениците в ямболските училища за
пълноценно развитие на интересите в извънкласна дейност чрез
разширяване материалната база на ОДК- център за личностно
развитие.
Мнения, предложения и препоръки изпращайте
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