
�Година III,   брой 11, сряда, 26 март 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

В  Т О З И  Б Р О Й  В И  П Р Е Д С Т А В Я М Е

Уважаеми съграждани,
Общинското образование е сфера, която засяга всички. Не е без значение къде и при 

какви условия учат децата в общината, какви са перспективите пред училищата, какво 
може да се направи, за да „стъпи” на здрава основа образованието в нашата община.
Задаваме си и други въпроси:съизмеримо ли е по качество обучението тук с това в други 
градове, защо децата губят интерес към ученето и времето прекарано в училище,какво 
им липсва и как то може да им бъде осигурено.Възможно ли е изобщо образованието 
отново да се превърне в ценност, към която да се стремят повече хора,зависи ли това по 
някакъв начин и от нас, живеещите тук и сега... Сложни въпроси, на които едва ли може 
да се намери точен отговор.За да имат повече граждани информация за финансовия 
аспект на образованието в нашата община предлагаме на Вашето внимание пълния 
текст на Програмата за оптимизиране на училищната мрежа, която вече е внесена и 
в деловодството на Общински съвет.

I. ОБОСНОВКА
1. Обща информация за общинските училища , детски градини и обслужващи звена
Децата в доучилищна и училищна възраст в Община Тервел посещават 16 целодневни детски градини , две 

начални училища , осем основни училища и едно средно общообразователно училище . Извънкласни форми на работа 
се предлагат в едно обслужващо звено – Общински детски комплекс. От м.ноември 2006 г. функционира  логопедичен  
кабинет , разположен в ЦДГ ‘Детелина” гр.Тервел. В общинския център – гр.Тервел работят три целодневни детски 
градини , едно средно общообразователно училище и Общински детски комплекс. Останалите учебни и детски 
заведения са разположени в 13 населени места на общината.Учениците в училищата и децата в детските градини се 
обслужват от 11 медицински лица.

 
2. Брой  ученици в общинските училища
За училищата показателят „брой ученици от I до XII и деца в подготвителни групи и класове” през последните 

четири учебни години  е както следва:
                 

N Учебна година
Брой деца и 

ученици 
В т.ч.

6-год.деца
Брой

Паралелки
Класове и групи

В т.ч.брой 
подготвителни групи и 

класове 
1 2004/2005 2031 36 106 3
2 2005/2006 1901 39 100 3
3 2006/2007 1754 55 98 4

4 2008/2009 1665 28 93
2

(Каблешково и Орляк)

3. Персонал,  зает в дейностите по възпитание , обучение и подготовка на деца и ученици
Стойностите на този показател за периода , за който се предоставя информация са следните:
 

N Учебна година Училища
Педагогически Непедагогически

1 2004/2005 185 43
2 2005/2006 180 37,5
3 2006/2007 172 38
4 2007/2008 178 36.5

Допълнително  към 01.01.2008 г.в Общински Детски Комплекс гр. Тервел е заета численост от 4,5 бр. педагогически 
персонал , а в Отдел „ Просвета” – 8 бр.непедагогически.

Намалението , макар и не рязко на показателя ”брой деца и ученици в училищата” води до намаляване броя на 
персонала в училищата през периода 2004 – 2007 г. 

Въпреки явното намаление на броя на персонала в дейности „Общообразователни училища”през последните 
години трябва да се отчете факта , че част от съкратения поради ежегодното намаление на утвърдената численост 
от МОН  непедагогически персонал заема същите длъжности при условията на ПМС 66. При педагогическият 
персонал редуцирането на броя на заетите вследствие намаляване на броя на  учениците , паралелките и групите се  
извършва като се упражнява правото на „подбор” на работодателя т.е. освобождават се педагозите, на които предстои 
пенсиониране.

4.Проблеми в сферата на образованието в Община Тервел

4.1.Състояние на материалната база

4.1.1. Сграден фонд
Училищата в общината се помещават в сгради строени в периода 1962 – 1986 година. Най – стара е сградата на ОУ 

„Д-р Петър Берон” с.Коларци / 1962г./ , а най- нови са училищата в с.Божан и в с.Орляк / 1986 г./. Общината влага ежегодно 
средства за текущ ремонт на сградите. Санирани са двата учебни корпуса на СОУ,училищата в Безмер , Коларци , Зърнево 
и Нова Камена.Частично саниране е извършено и на училището в с.Орляк.Монтирани са нови водогрейни котли в СОУ , 
и в училищата в селата Орляк и Зърнево.Покривните конструкции са отремонтирани , извършено е освежаване на част 
от класните стаи.Състоянието на сградния фонд като цяло може да бъде окачествено като задоволително.

 
4.1.2.Учебно оборудване
По- голямата част от учебното оборудване е доставено при построяването на училищата и е крайно амортизирано.

През последните две години със средства от общинския бюджет се извършва поетапно обновяване и ремонт на 
оборудването на СОУ.Към момента е обновено само 10 % от него.През 2007 година чрез проектни предложения  на 
училищата по Национална програма на МОН са осигурени нови ученически мебели в училищата в селата Безмер и 
Орляк. 

4.1.3.Спортна база и съоръжения
С физкултурни салони разполагат 6 от общо 11-те общински училища – СОУ Тервел  и училищата в селата Коларци, 

Безмер, Н.Камена , Жегларци и Зърнево. Извършван е ремонт на салоните в СОУ , Безмер и Зърнево. Те се ползват за 
провеждане на часове по физическа култура , но се нуждаят от допълнителен ремонт. Салоните в селата Коларци и 
Н.Камена също се нуждаят от ремонт , а на този в с.Жегларци е преустановено ползването поради лошо състояние. 
Спортни площадки има също в шест от училищата. Настилката е с множество дефекти , наложителни са ремонт или 
подмяна на спортните съоръжения. Частично е ремонтирана спортната площадка на СОУ.Спортни пособия се закупуват 
ежегодно.

4.1.4.Ученически столове
Действащи са ученическите столове в СОУ Тервел / средищно училище/ и в средищното училище в с. Нова Камена.

Вторият функционира от 2004 г. Основен ремонт на залата за хранене , кухненския блок и санитарните възли на СОУ е 
извършен през 2004 г. Към настоящия момент звеното се нуждае от текущ ремонт и подмяна на мебелите в залата 
за хранене и на професионалното оборудване в кухненския блок. Столът в с. Нова Камена също се нуждае от ремонт. 
Наложително е да се организира столово хранене и в третото средищно училище в общината , в с. Коларци.Там липсва 
материална база за този вид дейност.

4.1.5.Ученически автобуси
Общината разполага с два броя ученически автобуси , предоставени през 2005 г. от МОН. С тях е организирано 

извозването на учениците от околните 4 села към средищното СОУ в гр.Тервел. Учениците , които посещават другите 
две средищни училища – в селата Коларци и Нова Камена – се извозват със специализиран транспорт от фирми , 
осъществяващи транспортни услуги.

4.1.6 Кабинети по информационни технологии
Оборудвани и обзаведени кабинети по информационни технологии има във всички общински училища. Изпитва се 

постоянен недостиг от консумативи и аксесоари за текущата работа.

4.1.7.Дидактични пособия и материали
Във всички училища се ползват стари пособия и материали , закупени преди повече от 25 години.През последните 

три години общината закупи апарати за лабораторни упражнения по физика за всички общински училища. Доставят 
се и карти за онагледяване на учебния материал по история и география. Всички училища изпитват подчертано остра 
необходимост от нови пособия и материали.

4.2.Пътуващи ученици
През настоящата учебна година към трите средищни училища в общината пътуват 232 ученика , които съставляват 

13.9% от общия брой ученици в общината. Всички общински училища работят при едносменен режим и за пътуващите 
ученици е осигурено посещение на полуинтернатни групи в следобедните часове. Учениците в СОУ посещават 7 
полуинтернатни групи , в ОУ Нова Камена те са 4 , а в ОУ Коларци – 2. Целесъобразно е разкриването на още 1 ПИГ в с. 
Коларци , за да се осигури по- добро качество на учебно-възпитателния процес в училището.

Следва на страница 2
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ПРОГРАМА  НА  ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА  ОПТИМИЗАЦИЯ  НА  МРЕЖАТА  НА  ОБЩИНСКИТЕ  УЧИЛИЩА  ЗА  УЧЕБНАТА 2008/2009 Г. 

Продължение от страница 1
4.3.Квалификация на педагогическия персонал
В учебно-възпитателния процес в общинските училища са ангажирани 178 педагози. 120 от тях , които съставляват 

67 % от общия брой педагогически персонал са с висше образование. Останалите 58 / 33 % от общия брой/ са с полувисше 
образование. Въпреки , че процентът на специалистите с висше образование е висок , общината изпитва недостиг от 
преподаватели с определени специалности – английски , немски , френски езици , математика , информационни 
технологии. Очертава се и липса от специалисти по бълг.език и литература.

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Целта на настоящата програма е :
1/Да се осигури възможност на по-голям брой деца в общината  да получат съизмеримо по качество образование 

със своите връстници ;
2/ Да се постигне по-високо ниво на ефективност на публичните разходи за училищно образование в общината;
3/ Да се ограничи тенденцията за ощетяване на други сфери от обществения живот – благоустрояване , спортни бази 

и спорт,младежки дейности, култура, предучилищно образование, социални услуги и др. – вследствие на перманентният 
недостиг от средства за издръжка на общинските училища и необходимостта от осигуряването им за сметка на 
собствените приходи на общината.

Неефективността на разходите за образование и незадоволителното качество на учебно- възпитателния процес са 
следствие от:

- големия брой слети и маломерни паралелки  - през настоящата учебна година учениците в общината учат в 31 
маломерни паралелки. 17 от тях са слети.Маломерните паралелки съставляват 33,33 % от общия брой паралелки , а 
слетите –18.28 %.

- необходимостта от осигуряване на издръжка и адекватна материална база за голям брой училища , в които 
учат малък брой ученици – средствата за издръжка на общинските училища определени с единни стандарти / ЕРС /са 
недостатъчни за осигуряване на присъщите разходи на учебните заведения – отопление , текущи ремонти , материали , 
услуги. Общината разходва голям обем собствени средства , за да осигури нормалното функциониране на 11-те училища. 
Целесъобразно е част от този ресурс да се разходва за подобряване на материалната база на единственото средно 
общообразователно училище в общината / СОУ Тервел/ , на средищните  училища , на училищата с относително голям 
брой ученици и на тези , които срещат проблеми при задържането на учениците в училище.

- високото съотношение ученик/учител – към момента образованието на 1665 ученика в общината се осигурява от 
178 учителя  т.е. абсолютната стойност на това съотношение е 9,35 при средно за страната в порядъка на 14.

  В началото на м.март 2008 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2000 г. за 
определяне на броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата , детските градини и обслужващите 
звена . С разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2008 година се определя и задължителна работа на училищата в 
система на делегирани бюджети , считано от 01 януари 2008 г. Тези две законови разпоредби налагат изцяло нов анализ 
на финансирането на общинските училища в Община Тервел и извеждане на проблема за оптимизирането на училищната 
мрежа като нуждаещ се от неотложно разрешаване .

 
Какви всъщност са новите положения и как те променят философията на издръжката на 

общинските училища?
1. До обнародването на измененията в Наредба 7 броят на учениците в паралелка във всяко училище не бе обвързан 

по никакъв начин със средствата за издръжка, които са му необходими. Съществуваше единствено правна норма в 
наредбата, която определяше минималния брой на ученици в слети и маломерни паралелки, и забрана за съществуване 
на училища, в които учениците са по-малко от минималния за всяка паралелка.До края на учебна 2006/2007 г. всички 
малки училища в нашата община отговаряха на изискванията на досегашната Наредба 7, а средствата за издръжката им 
се осигуряваха от общия бюджет на училищата. От началото на 2007/2008 г. на изискванията на досегашната Наредба 
7 не отговаря основното училище в с.Божан.То не бе закрито с решение на Общински съвет и се финансира отново за 
сметка на останалите училища до края на 2007 година. Измененията в Наредба 7 променят изцяло досегашния ред за 
определяне на броя на учениците в паралелките. Сега на практика ограниченията пред общините са много по-малко.
Всяка община може да продължава да издържа училища със слети и маломерни паралелки, ако счита, че по този начин 
осигурява адекватно образование на децата , но образците на съответните училища няма да бъдат заверявани от РИО и 
училищата прекратяват дейност, ако общината не осигури чрез свое решение средства за издръжка, които се определят 
като произведение от недостигащия брой ученици до минималния такъв във всяка паралелка и ЕРС.

Тази разпоредба задължава община Тервел да осигури недостиг от средства по Наредба 7 за предстоящата 2008/2009 
година за всички общински училища в  размери, илюстрирани в таблицата по-долу.С изключение на СОУ Тервел всички 
останали училища формират паралелки като изключения по Наредбата.

Таблицата представя вариант, при който за първи път в практиката на Общината се сливат паралелки в училищата 
в селата Безмер, Коларци и Зърнево. Това се налага поради изключително намалелия брой на децата към момента в 
информационна система АДМИН към 19.03.2008 г. Ако такова сливане не стане факт в началото на учебна 2008/2009 
г.средствата, които общината трябва да осигури към 01.09.2008 година ще набъбнат с още 66 300 лв. и общата сума ще 
стане съответно  204 425 лв.

Задължително подлежащи на дофинансиране Общински училища към 01.09.2008 г. съгласно Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 7 за броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата,детските градини и 
обслужващите звена, обн.ДВ бр. 27 от 11 март 2008 г.

вариант при неоптимизирана  училищната мрежа за учебна 2008/2009 година
със наличие на слети паралелки в общинските училища

данните за броя учениците са по данни към 31.12.2007 г.и прогнозни 
за деца в 1-ви клас от Регистри на общински ЦДГ

Училище

Недостиг 
деца 

1-ви  клас

Недостиг 
деца- 

2-ри клас

Недостиг
деца-

3-ти  клас

Недостиг 
деца- 
4-ти
 клас

Недостиг
 деца- 

5-ти 
клас

Недостиг 
деца- 
6-ти 
клас

Недостиг 
деца- 
7-ми
клас

Недостиг 
деца- 
8-ми 
клас

Общ 
недостиг 
ученици

Брой ученици
Задължително

 решение за 
дофинансиране 
към 01.09.2008

Бр.у-ци х 
1105  лв.

1 СОУ - - - - - - - - - -

2 ОУ с.Орляк - - - 1 1 - -

-
/мин.по 

наредба 7/
2

2210

3
ОУ 

с.Зърнево
3 2

Слята 3-ти и 4-ти
-

4 -
Слята 7-ми и 8-ми

-
9 9945

4
ОУ 

с.Безмер - - 1 2
Слята 5-ти и 6-ти

-
Слята 7-ми и 8-ми

-
3 3315

5
ОУ 

с.Коларци
- - 2 3

Слята 5-ти и 6-ти
-

Слята 7-ми и 8-ми 5 5525

6
ОУ 

с.Нова 
Камена

8 8 11 9 -

/мин.по 
наредба 7/

/мин.по 
наредба 7/

- 36 39780

7
ОУ 

с.Божан

Слята 1-ви-
4-ти

6

Слята 2-
ри-3-ти

6

- -

Слята 5-ти-
7-ми

8

Слята 6-ти-
8-ми

6
26 28730

8
ОУ с.Поп 
Груево

Слята 1-ви 
–3-ти

6

Слята 2-ри 
– 4-ти

6
- -

Слята 
5-ти-8-ми

5

Слята 6-ти-
7-ми

3
- - 20 22100

9
ОУ  
с.

 Жегларци

Слята 1-ви и 
2-ри

3

Слята 3-ти-
4-ти

2

- -

Слята 5-ти-
6-ти

10

Слята 7-ми 
и 8-ми

-
/мин.по 

наредба 7/

- - 15 16575

10
НУ 
с.

Каблешково 2 3
Слята 3-ти и 4-ти

-
5 5525

11
НУ 

с.Градница

Слята 1-ви и 2-ри

-

Слята 3-ти
И 4-ти

4

4 4420

Общо за 
всички у-ща 

125 138125

Забележка: Сумата от 138 125 лв. / при вариант сливане на паралелки в селата Коларци, Безмер и Поп Груево/ или 
съответно 204 425 лв. при невъзможност за сливане ще се разходва само за текуща издръжка на училищата. Нуждата 
от ремонтни дейности и обновяване на материалната база остава проблем, който ощетява децата в малките училища и 
изисква инвестиране на още средства от страна на общината.

2. До края на 2007 г. училищата се издържаха основно за сметка на субсидия от републиканския бюджет, чийто размер 
се определя като произведение на броя на учениците в съответната община и единен разходен стандарт за 1 ученик, 
чието име фигурира в единна информационна система АДМИН на МОН.Общата сума от всички средства се разходваше 
за издръжка на всички разходи в училищата, като училищата с по-голям брой ученици на практика разходваха само 
част от средствата си по стандарт / ЕРС/ , а училищата с по-малък брой ученици изразходваха суми над своите средства.
По този начин по-големите училища биваха ощетявани за сметка на тези, които предлагаха обучение само в слети и 
маломерни паралелки.Общината също заделяше ежегодно суми в порядъка на 60-100 х.лв. за дофинансиране на дейност 
“Общообразователни училища”.Този неин разход обаче се компенсираше частично от възможността на Общината да 
ползва преходния остатък от бюджета на училищата за поемане на техни неразплатени задължения през следващата 
бюджетна година.По този начин общинският бюджет и другите дейности в него до края на 2007 г. бяха ощетявани в 
пропорции,които не са предизвиквали закриването им, а само ограничаване на разходната им част.   

От 01.01.2008 г. в системата на делегираните бюджети такъв тип финансиране е неприложимо. Директорите на 
училищата с голям брой ученици разполагат с всички свои  средства по ЕРС и могат да ги влагат неограничено в дейности 
за подобряване на материалната база в своите училища, в подобряване на условията за работа, в повишаване на 
индивидуалните месечни възнаграждения на заетите в училището  и други дейности по тяхна преценка.Това отнема 
правото на общините да ползват общият обем средства за покриване на разходи за всички училища и по този начин 
малките училища не могат да бъдат издържани за сметка на субсидията за държавни дейности.Всички икономии от 
средства  в края на годината могат да се разходват отново за същото училище и не се включват в преходния остатък на 
общинския бюджет.Така още веднъж се ограничава досегашната възможност на общината да финансира разходите на 
малките училища за сметка на по – големите.

Съществува и разпоредба в ЗДБ , която задължава общините да разпределят средствата по училищата по формула, 
съдържаща основни и допълнителни компоненти.Формулата се променя всяка бюджетна година.Задължително е 
общините да разпределят минимум 80 % от средстват за всяко училище по основни компоненти.Останалите 20 % 
се разпределят по определени от всяка община допълнителни критерии и тяхната относителна тежест , съобразно 
общинската политика спрямо училищата. В нашата община са разпределени 85 % от средствата по основни компоненти 
и 15 % по допълнителни. Допълнителните компоненти толерират бюджетите на всички училища извън общинския 
център.Съображенията за това са изведени от досегашната практика на общината и диспропорцията между приходната 
и разходната част в бюджетите на училищата по селата съпоставена с голямата сума на бюджетен излишък за 2008 г. при 
СОУ Тервел.

При вариант за оптимизиране на училищната мрежа,предложен в настоящата програма, бюджетът на общинските 
училища се формира с необходимост от осигуряване на средства от общинския бюджет , както следва:

Бюджет на общинските училища за 2008 година
Вариант оптимизирана училищна мрежа за учебна 2008/2009 година

със наличие на слети паралелки в общинските училища преструктуриране - ОУ с.Божан, Поп Груево и 
Жегларци - в СОУ НУ с.Каблешково и с.Градница - в ОУ с.Нова Камена

№ училище
Средства по 

ф-ла 2008 към 
01.01.2008

Средства от 
Допълнителни 

кпмпоненти на ф-лата 
към 01.01.2008

Средства от 
преструктуриране на 
училищната мрежа

/прогнозен остатък от 
закрити училища към 

01.09.2008 г./

недостиг за финансиране по 
наредба 7

/задължително решение на общ.
съвет към 01.09.2008 г./

1 СОУ 731 675.75 - 57 000 -

2
ОУ с.Орляк

239 523.66 17 418.70 - 2 210

3 ОУ с.Зърнево 152 532.48 11 092.50 - 9 945

4 ОУ с.Безмер 139 424.22 10 139.20 - 3 315

5 ОУ с.Коларци 180 239.67 39 904.70 - 5 525

6 ОУ с.Нова Камена 146 178.63 32 363.60 19 000 -
Общо за всички 

у-ща:
20 995



�Година III,   брой 11, сряда, 26 март 2008 г.     ТЕРВЕЛ 

От таблицата е видно , че дори и при прилагане на посочения в програмата вариант за оптимизиране на училищната 
мрежа общината трябва да има готовност да разчете в бюджета си към 01.09.2008 г. за сметка на намаляване на сумата 
за друга местна общинска дейност средства в размер на 20 995 лв.

Възможен е и вариант при,който поради динамиката в броя на децата и записването на допълнителни такива в 
определени класове в селата Безмер, Коларци Зърнево,някое от сливанията да не може да бъде осъществено поради 
драстично завишаване на броя на деца в паралелка над максимума за съответния образователен етап съгласно Наредба 
7 . В този случай паралелките ще са повече на брой и разликата средствата, които Общината трябва да разчете в бюджета 
си също ще е по-голяма./ виж забележка под таблицата по-горе/.

Съпоставянето между приходната част в бюджетите на общинските училища след оптимизирането на училищната 
мрежа и прогнозния размер на разходите им, изчислени на база 2007 година се илюстрира в таблиците по-долу. 
Разходната част е съобразена с регламентираното увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 10% от 01.07.2008 г. и с 
прогнозен процент на инфлация 6.9 % за годината за всички дейности по издръжката.В приходната част не са включени 
собствени приходи на училищата от такси за услуги , отдаване на помещения и имущество под наем и други подобни, 
които те извършват.Те се изключват поради относително малкият им дял в приходната част за училищата извън 
общинския център. Сумата ще бъде съществена единствено при СОУ Тервел и ще увеличи допълнително бюджетния 
излишък в края на 2008 г. за училището.

Справка 
За състоянието на бюджет 2008 на общинските училища

/преструктурирана училищна мрежа, със слети паралелки в селата Зърнево, Безмер и Коларци/

№ училище
Средства по 

формула към 
01.01.2008

Допълнително 
от 

оптимизирането

Задължително 
дофинансиране по 

наредба 7 
/компенсиран 

недостиг/

Общ бюджет 
2008

Прогнозни 
разходи 2008
/ база 2007 с 
увеличен р-д 

ФРЗ и издръжка 
по оповестени 

норми/

Свободни 
средства  в края 

на 2008 
/ недостиг на 

бюджетни с-ва 

+ / -

1 СОУ 731 675.75 57 000 - 788 675.75 642 202 + 146 473.75

2 ОУ с.Орляк 239 523.66 - 2210 241 733.66 243 505 - 1 771.34

3
ОУ 

с.Зърнево
152 532.48 - 9945 162 477.48 121 108 + 41 369.48

4 ОУ 
с.Безмер 139 424.22 - 3315 142 739.22 131 424 + 11 315.22

5
ОУ с.Нова 

Камена
146 178.63 19 000 - 165 178.63 165 101 + 77.63

6
ОУ 

с.Коларци
180 239.67 - 5525 185 764.67 162 204 + 23 560.67

 
 За разлика от варианта , който предвижда оптимизиране на училищната мрежа, таблицата по-долу дава 

поглед върху ситуация , в която не се приеме решение за закриване на 5-те общински училища.Предвидено е само 
сливането на паралелки  в селата Зърнево,Безмер и Коларци.В този случай сумата,с която общината трябва да разполага 
вече ще бъде 177 345.34 лв.При невъзможност и нецелесъобразност за сливане на паралелки в трите училища поради 
положителна промяна в броя на децата, която води до надвишаване на максималния брой деца в паралелка с над 10 % 
/ ограничение по Наредба 7/ , сумата трябва да бъде завишена с приблизително още 66 000 лв.  Недостиг от средства в 
такъв размер в общинския бюджет неминуемо ще наруши работата по общинските дейности, финансирани от местни 
приходи – детски градини,детска ясла,спортни клубове, културни и младежки прояви, строителство и благоустрояване и 
др.

Необходимост от средства за дофинансиране на общинските училища за 2008 година
Вариант неоптимизирана училищна мрежа за учебна 2008/2009 година

с наличие на слети паралелки в общинските училища – с изкл. На СОУ и ОУ с.Орляк

№ училище
Средства по 

ф-ла 2008 към 
01.01.2008

недостиг за финансиране по 
наредба 7

/задължително решение на 
общ.съвет към 01.09.2008 г./

Недостиг 

Средства за 
издръжка 

Общ недостиг за 
финансиране

От община Тервел

1 СОУ 731 675.75 - - -

2
ОУ с.Орляк

239 523.66 2 210 1771.34 3981.34

3 ОУ с.Зърнево 152 532.48 9 945 - 9 945.00

4 ОУ с.Безмер 139 424.22 3 315 - 3 315.00

5 ОУ с.Коларци 180 239.67 5 525 - 5 525.00

6 ОУ с.Нова Камена 146 178.63 39 780  19 000.00 58 780.00

7 ОУ с.Божан 50 049.72 28 730 - 28 730.00

8 ОУ с.Поп Груево 58 391.34 22 100 12 244.00 34 344.00

9 ОУ с.Жегларци 67 924.62 16 575 6 205.00 22 780.00

10 НУ с.Каблешково 41 708.10 5 525 - 5 525.00

11 НУ с.Градница 32 174.82 4 420 - 4 420.00

Общо за всички у-ща: 138 125 39 220.34 177 345.34

 Конкретната мярка , която общината предприема, за да реализира целите на програмата са следните:

1. Закриване на ОУ „Александър Стамболийски” с.Божан и намаляване на броя на слетите паралелки в Община Тервел 
през учебна 2008/2009 г.

2. Закриване на ОУ „Васил Левски” с.Поп Груево и намаляване на броя на слетите паралелки в Община Тервел през 
учебна 2008/2009 г.

3. Закриване на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Жегларци и намаляване на броя на слетите паралелки в Община Тервел 
през учебна 2008/2009 г.

4. Закриване на НУ „Христо Ботев” с.Каблешково и намаляване на броя на слетите паралелки в Община Тервел през 
учебна 2008/2009 г.

5. Закриване на НУ „Васил Левски” с.Градница и намаляване на броя на слетите паралелки в Община Тервел през 
учебна 2008/2009 г.

Мотиви за предприемане на мярката:
1. Към 01.01.2008 г. в предложените за закриване училища учениците учат само в слети паралелки , като в 

с.Каблешково има единствено изключение – самостоятелна , но маломерна паралелка.
   Сливането на паралелки , съставени от деца от различни възрасти е фактор , който води след себе си много 

компромиси по отношение на качеството на образование.Това , в съчетание с остарялата материална база и липсата на 
каквито и да е възможности за обновяването й обрича децата от петте училища на ниско качество на образование и в 
следствие на това – на липса на адекватна конкурентоспособност за  житейска реализация.

2. В селата Божан и Жегларци се наблюдава устойчива тенденция за записване на децата  на възраст от първи до осми 
клас в СОУ „Йордан Йовков” гр.Тервел по желание на техните родители.

 През настоящата учебна година десет деца от посочената възрастова група от с. Божан са записани и посещават СОУ 
в Тервел. Родителите на тези деца отправиха в началото на предходната  учебната година писмено искане до общината 
за осигуряване на безплатен транспорт. Искането им не бе удовлетворено , тъй като съгласно чл. 34 , ал.7 от ППЗНП 
безплатен транспорт за ученици до 16 год. възраст до най-близкото средищно училище в общината се осигурява ,само 
ако в  населеното  място няма училище. Мотивите , които родителите на преместените в СОУ деца изтъкват са : 

- близост и добра транспортна достъпност на с.Божан до общинския център Тервел – 4 км.
- наличие на специалисти / езици , информационни технологии / и пълняемост на паралелките в СОУ , които гарантират 

високо качество на образователен процес
- наличие на достатъчен брой -7- полуинтернатни групи в СОУ и разнообразни форми за извънкласни дейности и 

прояви организирани от СОУ , ОДК и Община   Тервел , които осигуряват пълноценно ангажиране на времето , свободно 
от учебни занятия за учениците в СОУ

- добре организирано  столово хранене в СОУ , основно ремонтиран ученически стол
- наличие на спортна база – физкултурен салон , спортна площадка в СОУ
- оборудвани 2 кабинета по информационни технологии с осигурена интернет връзка в СОУ
- изцяло санирани учебни корпуси на СОУ , което гарантира добър температурен режим за пребиваващите деца и 

ученици

Три от децата в предучилищна възраст от същото село също биват водени от родителите си в две от детските градини 
в Тервел.Подобна е и тенденцията и при с.Жегларци.

3.Неблагоприятна демографска характеристика за селата, в които училищата са предложени за закриване.
Данните от общинските регистри и от тези на детските градини в съответните села сочат , че ежегодно в тях се раждат 

под 10 деца, което би обрекло съответните училища на перманентни сливания на паралелки и ощетяване на учещите в 
тях деца, а общината – на финансова криза , съпроводена с намаляване на броя и качеството на общинските дейности 
и услуги.

3.Липса на затруднения при ежедневно извозване на учениците  от селата Божан , Поп Груево и Жегларци до гр.Тервел 
и обратно , а на децата от селата Каблешково и Градница до с.Нова Камена.

Общината разполага с два ученически автобуса , които извозват ученици от общо 4  близки села до средищното СОУ 
в Тервел. Графикът на работа на тези автобуси позволява допълнително натоварване.МОН осигурява и нови автобуси за 
извозване на ученици от общини, в които през настоящата година е предприето оптимизиране на мрежата. Общината 
практикува и  ползване на нает специализиран транспорт . По този начин се извозват учениците към средищните училища 
в селата Коларци и Нова Камена.Сега за с.Нова Камена пътуват  само ученици от прогимназиален етап, защото децата на 
възраст от 1-ви до 4-ти клас учат в началните училища в селата Каблешково и Градница. Организирането на транспорт и 
за тях по утвърденото маршрутно разписание  не би представлявало проблем.Разходите за това се поемат от МФ , след 
представяне на съответната документация от общината за извършения разход.

4 .Възможности за реализация на педагогическия персонал , който към момента е зает в петте училища
Педагогическият персонал , който ще бъде съкратен при оптимизирането на мрежата наброява 28 човека.Някои от 

педагозите – 4 души разполагат с възможността да се пенсионират преди настъпване на момента за пенсиониране поради 
прослужено време и старост.Други са работещи пенсионери – двама души за общо 1 щатна бройка. За освободените 
педагози има шанс да заемат места на още 2-ма работещи пенсионери в други общински училища и на 1 пенсионер в 
общинска ЦДГ.Все още не е известно колко от заетите педагози , които имат право да се пенсионират по желание през 
настоящата 2008 г. ще го направят . Броят им обаче е общо 25 души – 9 в ЦДГ и 16 в ОУ.

 Общината ежегодно реализира съвместно с регионалния педагогически център обучения за повишаване на 
квалификацията на работещите педагози.Ще се търсят възможности за финансиране на квалификационни обучения за 
педагози в рамките на проекти с външно финансиране.
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II. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА

Съгласно условията на приетата от Министерски съвет програма за оптимизация , средствата ще бъдат разходвани по следния начин:

N Училище Дейност 

1
СОУ „Йордан Йовков”гр.Тервел- средищно училище – 
779 ученика

Ремонт: 
Освежаване на класни стаи , коридори , ремонт на подова настилка на класни стаи ,врати, 

основен ремонт на санитарни възли

2
СОУ „Йордан Йовков”гр.Тервел- средищно училище – 
779 ученика

Подобряване на условията за столово хранене – подмяна на столове и маси , освежаване 
на помещения, обновяване на кухненска ,трапезна посуда , оборудване и инвентар

3
СОУ „Йордан Йовков”гр.Тервел- средищно училище – 
779 ученика

Подобряване на условията за столово хранене –
Доставка на ново професионално оборудване

СОУ „Йордан Йовков”гр.Тервел- средищно училище- 779 
ученика

Закупуване на обзавеждане и оборудване-  закупуване на нови ученически маси и 
столове, класни дъски , учителски бюра , дидактически средства 

4.
ОУ „Отец Паисий” с.Нова Камена – средищно училище – 
102 ученика

Ремонт:
Освежаване на класни стаи , коридори , ремонт на подова настилка на класни стаи ,врати, 

основен ремонт на санитарни възли, физкултурен салон

5
ОУ „Отец Паисий” с.Нова Камена – средищно училище- 
102 ученика

Подобряване на условията за столово хранене – нови столове и маси , освежаване на 
помещения, обновяване на кухненска ,трапезна посуда , оборудване и инвентар

6
ОУ „Отец Паисий” с.Нова Камена – средищно училище- 
102 ученика

Подобряване на условията за столово хранене – 
Ново професионално оборудване

6
ОУ „Отец Паисий” с.Нова Камена – средищно училище-
102 ученика

Закупуване на обзавеждане и оборудване-  закупуване на нови ученически маси и 
столове, класни дъски , учителски бюра , дидактически средства

7. 
ОУ „Д-р Петър Берон” с.Коларци –средищно училище – 
127 ученика

Ремонт: 
Освежаване на класни стаи , коридори , ремонт на подова настилка на класни стаи ,врати, 
основен ремонт на санитарни възли, ремонт на горелка и парна инсталация, физкултурен 

салон

8.
ОУ „Д-р Петър Берон” с.Коларци –средищно училище- 
127 ученика

Закупуване на обзавеждане и оборудване- закупуване на нови ученически маси и столове, 
класни дъски , учителски бюра , дидактически средства

9
ОУ”Васил Друмев” с.Орляк – на второ място по брой ученици в 
общината , в населено място с компактно ромско население- 
201 ученика

Ремонт: 
Подмяна на ПВЦ дограма, ремонт на парна инсталация

Освежаване на класни стаи , коридори , ремонт на подова настилка на класни стаи ,врати, 
основен ремонт на санитарни възли

10
ОУ”Васил Друмев” с.Орляк – на второ място по брой ученици в 
общината , в населено място с компактно ромско население- 
201 ученика

Закупуване на обзавеждане и оборудване-  дидактически средства, мебели – частично 

11
ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево- на трето място по брой ученици в 
общината – 128 ученика

Ремонт:
Подови настилки,врати, физкултурен салон, парна инсталация,

Санитарни възли, дограма за подмяна с ПВЦ –частично, ремонт ограда

12
ОУ „Христо Ботев” с.Зърнево- на трето място по брой ученици в 
общината – 128 ученика

Закупуване на обзавеждане и оборудване- закупуване на нови ученически маси и столове, 
класни дъски , учителски бюра , дидактически средства

13
ОУ”Паисий Хилендарски” с.Безмер – на четвърто място по брой 
ученици в общината – 117 ученика

Ремонт:
Водогреен котел и парна инсталация, физкултурен салон,освежаване на всички 

помещения, ремонт подови настилки 

14
ОУ”Паисий Хилендарски” с.Безмер – на четвърто място по брой 
ученици в общината – 117 ученика

Закупуване на обзавеждане и оборудване-дидактически пособия и материали

За дейностите посочени в горната таблица е наложително и целесъобразно да бъдат извършени в следните срокове : до 10 септември 2008 г.– за ремонтните дейности ; до 30 септември 2008 г. за всички останали видове дейности.
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