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Приложение №1 
към Решение № 97, взето с Протокол № 9 
от 25.07.2016 г. на ОбСКричим 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 
ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА 

ОТ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА В ОБЩИНА КРИЧИМ 

Настоящата програма е резултат от анализа на състоянието на образователната 
система  в  община  Кричим,  при  отчитане  на  законодателните,  социално 
икономическите, обществените и културни фактори, оказващи влияние върху нейното 
развитие.  Разработена  е  възоснова  на  проведените  консултации  и  постигнатите 
консенсусни  решения  между  общинското  ръководство  и  директорите  на  СОУ 
„П.Р.Славейков”,  НУ  „Васил  Левски”  и  НУ  „Св.Св.Кирил  и  Методий”,  които  са  и 
общински съветници към Общински съвет при община Кричим през настоящия мандат 
2015 – 2019 година. 

Програмата има за задача: 
 да създаде условия за повишаване качеството на учебновъзпитателния процес 

в училище, подобряване организацията на работа и осигуряване на подобри условия за 
обучение и възпитание на всички ученици в общообразователните училища в община 
Кричим. 

 да  определи  посоката  за  оптимизиране  на  училищната  мрежа  в  община 
Кричим,  с  оглед  на  социалноикономическите,  демографските  и  миграционните 
процеси,  и  привеждането  й  в  съотвествие  с  разпоредбите  на  новия  Закон  за 
предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. 

 да  се  създадат  трайни  предпоставки  за  ефективно  и  рационално  ползване  на 
материалнотехническата база на училищата – публична общинска собственост. 

I.  АНАЛИЗ  НА  СЪСТОЯНИЕТО  НА  УЧИЛИЩНАТА  МРЕЖА  В 
ОБЩИНА КРИЧИМ 

На територията на община Кричим функционират три общински училища  две 
начални  и  едно  средно  общообразователно.  В  изпълнение  на  §  69,  ал.1  от  ПЗР  на 
ЗДБРБ  за  2008г.  и  трите  училища  работят  в  условията  на  делегирани  бюджети  като 
второстепенни разпоредители с бюджет от м. април 2008 г. С Решение № 207, взето с 
протокол  №  29  от  25.05.2010  г.  на  Общински  съвет  при  община  Кричим,  са 
предоставени  за  безвъзмездно  ползване  и  управление  имотите  –  публична  общинска 
собственост,  представляващи  сграден  фонд  и  прилежащи  дворни  пространства, 
съгласно актовете за общинска собственост, както следва: 

1.  На  СОУ  „П.Р.Славейков”,  гр.Кричим    недвижим  имот  публична  общинска 
собственост:  УПИ  VIучилище71,  кв.130  по  регулационния  план  на  гр.Кричим, 
идентичен с ПИ № 39921.502.403 по кадастралния план на гр.Кричим, актуван с АОС 
№  30/25.02.1999  г.,  вписан  в  службата  по  вписванията  под  №  73  на  31.03.2005  г., 
находящ се в гр.Кричим, бул.”Тракия” № 24, състоящ се от дворно място – 25 665 кв.м., 
сграда масивна на  четири  етажа –  1 578  кв.м., физкултурен  салон на  два  етажа –  900 
кв.м., кухненски блок – столова, масивна – 400 кв.м.; 

2.  На  НУ  „Васил  Левски”,  гр.  Кричим    недвижим  имот  публична  общинска 
собственост: УПИ Iучилище, кв.103 по регулационния план на гр.Кричим, идентичен с 
ПИ  №  39921.502.521  по  кадастралния  план  на  гр.Кричим,  актуван  с  АОС  № 
31/25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията под № 73 на 28.12.2009 г., находящ
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се в гр.Кричим, бул.  „Тракия” № 1, състоящ се от дворно място  – 7 857 кв.м.,  сграда 
масивна на три етажа – 684 кв.м, физкултурен салон – 509 кв.м., гараж – 37 кв.м.; 

3.  На  НУ  „Св.Св.Кирил  и  Методий”,  гр.Кричим    недвижим  имот  публична 
общинска  собственост:  УПИ  I  –  училище    1230  ,  кв.54  по  регулационния  план  на 
гр.Кричим,  идентичен  с  ПИ  №  39921.504.37  по  кадастралния  план  на  гр.Кричим, 
актуван  с  АОС №  32/25.02.1999  г.,  вписан  в  службата  по  вписванията  под №  74  на 
28.12.2009  г.,  находящ  се  в  гр.Кричим,  ул.  „Димитър  Благоев”  №  5,  състоящ  се  от 
дворно място – 4 596 кв.м., сграда масивна на два етажа – 644 кв.м, физкултурен салон 
– 398 кв.м., столова – 141 кв.м. 

Училищата  на  територията  на  община Кричим функционират  в  условията  на 
оперативна самостоятелност, като за целта ежегодно в регламентираните със ЗДБРБ за 
съответната  година  срокове,  с  решение  на  Общинския  съвет  се  определя  финасовия 
ресурс  за  всеки  второстепенен  разпоредител,  а  със  заповед  на  кмета  на  общината  се 
одобрява формулата за разпределяне на средствата по ЕРС за делегираните дейности и 
се  определят  конкретните права и  задължения на  директорите на  учебните  заведения 
като разпоредители с бюджет. 

До  настоящия  момент  в  община  Кричим  не  е  извършвана  оптимизация  на 
училищната  мрежа  и  трите  училища  функционираха  като  общински  по  силата  и  на 
основание  отменения  считано  от  01.08.2016  г.  Закон  за  народната  просвета  и 
Правилника  за  неговото  прилагане.  Материалната  база  и  условията  за  обучение  и 
възпитание  на  учениците  и  децата  от  групите  за  предучилищна  подготовка  към 
училищата,  са  много  добри,  а  в  двете  начални  училища  са  приложени  и  мерки  за 
енергийна ефективност. Необходими са допълнителни усилия от страна на общината по 
отношение  подобряването  на  условията  в  найголямото  училище  –  СОУ  „П.  Р. 
Славейков”,  чрез  осигуряване  на  външно  финансиране  през  настоящия  оперативен 
период  с  цел  извършване  на  основен  ремонт  и  прилагане  на  мерки  за  енергийна 
ефективност на сградния фонд. 

Като  обобщен  извод  за  състоянието  и  проблемите  на  училищната  мрежа  и 
училищното образование на територията на община Кричим, найобщо би могло да се 
каже,  че проблематиката не  касае материалнотехническата  база и  условията  за  труд, 
обучение и възпитание, а са поскоро тези характерни за цялата страна и в частност, и 
за община Кричим, и се свеждат до: 

 намаляване  броя  на  учениците,  вследствие  на  ниската  раждаемост  и 
миграцията през последните години; 
 увеличаване  броя  на  децата  от  семейства  в  неравностойно  социално 
положение,  породени  от  високия  процент  безработица,  както  и  риска  от 
отпадане от училище на децата от рисковите групи. 
Специфичен за нашата община проблем произтича от разпоредбите на изцяло 

новият Закон за  предучилищното и училищното образование по отношение запазване 
статута на средното училище в града ни. Със ЗПУО се регламентира нова етапност по 
придобиване на степен на образование, а именно: начално – след завършен 4ти клас, 
основно  –  след  завършен  7ми  клас,  първи  гимназиален  етап  –  след  завършен  10ти 
клас и средно образование – след завръшен 12 – ти клас. Това налага преобразуване на 
училищата,  за  да  отговарят  на  новата  образователна  структура,  залегнала  в  новия 
Закон, според който те могат да бъдат: 

  начални (IIV клас),; 
  основни (IVII клас); 
  гимназии, които се делят на професионални и профилирани (XIIIXII клас); 
  обединени (IX) клас; 
  средни (IXII клас).
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По  отношение  статута  на  СОУ  „П.Р.Славейков”  на  средно  училище,  то  не 
отговаряше на изискванията и  на вече отменения ЗНП и ППЗНП, но функционираше 
като  такова  по  силата  на  т.н.  „заварено  положение”,  тъй  като  към  момента  на 
откриването му, нормативната уредба в Р България е допускала неговото съществуване 
и  обучение  на  ученици  от  V  –  XII  клас,  а  не  I    XII  клас,  което  го  отличаваше  от 
останалите  неспециализирани  общообразователни  училища  в  системата  на  средното 
образование.  Не  са  предприемани  действия  по  оптимизация  на  училищната  мрежа  с 
оглед факта, че статута на СОУ „П.Р.Славейков” като средно училище в този му вид, не 
е  бил  обект  на  забележки,  препоръки  или  изисквания  от  страна  на  финансиращите 
и/или контролиращите институции в сферата на образованието. 

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

1.  Осигуряване на  равен  достъп до  качествено  средно  образование на младите 
хора в община Кричим. 

2. Преодоляване на рисковете за наличие на маломерни паралелки. 
3. Поефективно използване на публичните разходи за образование. 
4.  Ефективно  управление  и  стопанисване  на  материалната  база  на  училищата, 

която е публична общинска собственост. 

Настоящата програма е насочена към оптимизация на училищната мрежа, с цел 
създаване  на  предпоставки  за  запазване  статута  на  СОУ  „П.Р.Славейков”  като    СУ 
„П.Р.Славейков”  в  община  Кричим  по  новия  ЗПУО;  поефективно  управление  на 
финансовите  ресурси  и  обезпечаване  на  съвременен  учебен  процес;  ефективно  и 
целесъобразно ползване на съществуващата материалнотехническа база на училищата. 

Непредприемането  на  мерки  и  действия  в  тази  посока  ще  наложи 
преобразуването на средното училище в обединена гимназия, т.е. обучение до 10 клас, 
което  е първия  гимназиален  етап от  средното образование по новия  ЗПУО. От друга 
страна  преобразуването  му  като  обединена  гимназия  ще  доведе  и  до  друг  негативен 
социален  ефект  –  съкращения  на  педагогически  специалисти  и  изтичане  на  добри 
професионалисти в системата на средното образование извън нашата община. 

Запазването  му  като  средно  училище ще  даде  реални  възможности  на  всички 
желаещи младежи от нашият град да придобият средно образование без да утежняват 
семейния бюджет с разходи за пътуване извън населеното място с цел придобиване на 
средно образование, още повече като се има предвид и високата безработица в община 
Кричим, предимно сред уязвимите социални групи население. 

И  според  досега  действащия  ЗНП  и  съгласно  новия  ЗПУО,  общината  е  тази 
която има ангажимент да осигурява, както условията, така и присъствието на децата в 
училище, но училището не може и не бива да се дистанцира от процеса на обхващането 
и  задържането  на  децата  и  учениците.  И  доколкото  проблемът  има  не  само 
образователно значение, но и социален отзвук, то координирането на дейностите между 
Училищата,  подпомогнати  от  Настоятелствата,  Регионалните  инспекторати  по 
образованието и Общинската администрация е неизбежно, то същите следва да работят 
приоритетно  по  проблема  за  мотивиране  и  задържане  на  учениците  в  училище,  на 
първо  място  чрез  осигуряване  на  равен  достъп  и  качествена  среда  за  обучение  и 
образование. 

Анализът  на  статистическите  данни  от  последните  години  на  демографското 
състояние  в  община  Кричим  следва  тенденциите  в  развитието  на  демографията  в 
областта  и  страната  като  цяло  и  бележи  трайна  тенденция  за  отрицателен  естествен 
прираст  на  населението  на  гр.  Кричим,  произтичащ  от  ниската  раждаемост  и
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миграционните  процеси.  Намаляването  на  децата  подлежащи  на  задължителна 
предучилищна и училищна подготовка е съществен фактор, който следва да бъде взет 
пред вид и отчетен като решаващ за вземането на рационални и ефективни дългосрочни 
решения за запазване съществуването на училищата на територията на община Кричим. 
Предоставянето  на  възможност  на  СОУ  „П.Р.Славейков”  за  самостоятелен  прием  на 
ученици за начален етап на образование, ще доведе до ново преразпределение на и без 
това малкия брой деца подлежащи на постъпване в първи клас. Това носи риск някое от 
началните училища да не може да си осигури задължителния минимум за съществуване 
на паралелка, което ще бъде предпоставка или за наличие на маломерни паралелки, за 
които  следва  да  се  осигури  дофинансиране  от  общинския  бюджет,  или  за  неговото 
последващо  закриване,  което  е  неприемливо  и  недалновидно,  с  оглед  наличието  на 
много  добрата  материалнотехническа  база  и  сграден  фонд  като  цяло  на  началните 
училища. Не помаловажен е и факта с функционалното и архитектурно устройство на 
сградата на найголямото училище в Кричим – поемането на поне четири нови класа ще 
създаде пренатовареност и крие риск за преминаване на двусменен режим на обучение 
при положение, че обучението на учениците I – IV клас и V – VII клас при наличие на 
желание от страна на родителите може да бъде целодневно. 

От  друга  страна  едно  такова  решение  би  довело  до  създаване  на  изкуствено 
напрежение  сред  кричимската общественост. Ролята и основна  задача на общинското 
ръководство  и  на  Общинския  съвет  е  именно  в  посока  опазване  на  мрежата  от 
училищата,  ефективно и рационално ползване на материалната база и осигуряване на 
възможност  за  придобиване  на  средно  образование  в  гр.  Кричим,  без  сътресения  и 
катаклизми,  които  могат  да  окажат  крайно  негативно  влияние  върху  развитието  на 
общината като цяло. 

Чрез  административното  сливане  на  едно  от  началните  училища  със  средното 
училище  се  цели  именно  създаване  на  максимално  добри  и  подходящи  условия  за 
децата  от  различните  възрастови  групи  –  от  предучилищната  до  средношколската. 
Обучението  на  децата  подлежащи  на  задължителна  предучилищна  подготовка  и 
начален етап на образование, ще продължи да се извършва в базата, която се ползва и 
към  настоящия  момент,  но  е  била  със  статут  на  самостоятелно  начално  училище.  С 
реализирането  на  програмата  не  се  цели  и  няма  да  се  извърши  промяна  във 
функционалното предназначение на имота  – публична общинска  собственост, той ще 
продължи  да  функционира  като  образователно  учреждение  за  обучение  на  деца  от 
предучилищна  и  начална  училищна  възраст,  но  ще  бъде  в  обхвата  на  средното 
училище. Реформата ще допринесе за запазването на възможността желаещите ученици 
да могат да придобиват средно образовение в гр. Кричим. 

III.  МЕРКИ  ЗА  ОПТИМИЗИРАНЕ  НА  УЧИЛИЩНАТА  МРЕЖА  ЗА 
УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

Необходимо  е  да  бъдат  извършени  промени  с  административен  характер  в 
структурата на общинската образователна система на територията на община Кричим 
към началото на следващата учебна година 2016/2017, а именно: 

 Преобразуване на СОУ „П.Р.Славейков” в средно училище чрез сливане на НУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „П.Р.Славейков”. 

1. Мотиви за необходимостта от сливане: 
1.1. Трайно намаляване броя на родените деца, интензивна миграция предимно 

на  млади  хора  и  семейства  в  активна  репродуктивна  и  трудоспособна  възраст,  в 
резултат  на  което  се  констатира  устойчиво  намаляване  на  учениците  в  общинските
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училища,  с  изключение  на  СОУ  „П.Р.Славейков”,  в  което  тенденцията  към  макар  и 
бавно завишение на броя ученици е факт. Намалението на децата в НУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” е найосезателно, с оглед факта,  че то е и наймалкото по брой ученици, 
видно от справката по АдминМ по години: 

УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА 
училище  ППГ/брой деца  I – IV клас/бр. 

ученици 
В т.ч. I клас  V – XII клас 

НУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” 

39  167  45 

НУ  „Васил 
Левски” 

50  233  48 

СОУ  „П.  Р. 
Славейков” 

427 + 10 с.ф. 

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА 
училище  ППГ/брой деца  I – IV клас/бр. 

ученици 
В т.ч. I клас  V – XII клас 

НУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” 

41  170  42 

НУ  „Васил 
Левски” 

36  237  63 

СОУ  „П.  Р. 
Славейков” 

437 + 12 с.ф. 

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА 
училище  ППГ/брой деца  I – IV клас/бр. 

ученици 
В т.ч. I клас  V – XII клас 

НУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” 

47  159  35 

НУ  „Васил 
Левски” 

39  208  53 

СОУ  „П.  Р. 
Славейков” 

454 + 12 с.ф. 

УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА 
училище  ППГ/брой деца  I – IV клас/бр. 

ученици 
В т.ч. I клас  V – XII клас 

НУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” 

18  157  37 

НУ  „Васил 
Левски” 

32  185  53 

СОУ  „П.  Р. 
Славейков” 

447 + 14 с.ф. 
+ 1 и.ф. 

1.2. Намалението на броя ученици, води до намаление на финансовия ресурс на 
второстепенните разпоредители, определян съобразно стандартите за брой дете/ученик 
по  утвърдените  ЕРС  във  функция  „образование”  спрямо  общия  брой  деца/ученици, 
видно от справката по години:
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1.3.  С  предприемането  на  действия  по  административното  сливане  на  най 
малкото като брой ученици, големина на материална база и бюджет НУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” със СОУ „П. Р. Славейков”, ще доведе до: 

  постигане на максимален ефект по отношение защита на обществения интерес 
на града ни като цяло; 

  запазване  на  условията  за  обучение  и  възпитание  на  учениците  от  началния 
етап в съществуващия сграден фонд; 

  поефективно  управление  на  публичните  средства  и  намаляване  на 
неефективните разходи за издръжка на един ученик 

 осигуряване на възможност за получаване на качествено средно образование от 
учениците в горен курс и запазване статута на средното училище в община Кричим; 

 преодоляване на риска от изкуствено увеличение на безработицата в града; 
  преодоляване  на  риска  от  евентуално  последващо  закриване  на  някое  от 

училищата на територията на община Кричим. 

2. Наименование и адрес: 
СОУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив. 

3. Вид на училището: 
Средно общообразователно училище. 

4. Степен на образование и форма на обучение: 
Средно образование, дневна форма на обучение. 

5. Брой ученици: 
Към 31.05.2016 г. броят на учениците е, както следва: 
I, II, III и IV клас – 157; 
V – XII клас – 447 

6. Необходимост от допълнително финансово осигуряване при сливането на 
НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „П. Р. Славейков”: 

Не  е  необходимо  допълнително  финансово  осигуряване  при  извършването  на 
административната реформа по сливането на двете училища. 

7. Сведения за възможностите за пренасочване на децата и учениците: 
Няма да бъдат пренасочвани деца и ученици от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

към СОУ „П.Р.Славейков”, тъй като материалнотехническата база с административен 
адрес: ул. „Димитър Благоев” № 5, ще се използва за обучение и възпитание на деца  от 
5  и  6  годишна  възраст  подлежащи  на  задължителна  предучилищна  подготовка  до 
завършване на IV клас  начален етап на образование. 

8.  Акт  за  собственост  и  предложение  за  разпределение,  прехвърляне  и 
използване на сградния фонд и на материалнотехническата база. 

година  НУ  „Св. Св. Кирил и 
Методий” 

НУ „Васил Левски”  СОУ „П. Р. 
Славейков” 

2013  358 206 лв  461 892 лв  632 657 лв 
2014  406 530 лв  489 813 лв  655 630 лв 
2015  391 998 лв  489 544 лв  687 571 лв 
2016  379 937 лв  435 592 лв  781 452 лв
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Материалнотехническата  база  и  сградния  фонд  в  съответствие  с  Акт  за 
публична общинска собственост № 32/25.02.1999 г., вписан в службата по вписванията 
под  №  74  на  28.12.2009  г.,  находящ  се  в  гр.Кричим,  ул.  „Димитър  Благоев”  №  5, 
състоящ  се  от  дворно  място  –  4 596  кв.м.,  сграда  масивна  на  два  етажа  –  644  кв.м, 
физкултурен  салон  –  398  кв.м.,  столова  –  141  кв.м.,  следва  да  бъде  предоставена  на 
СОУ  „П.  Р.  Славейков”  за  ползване,  стопанисване  и  управление,  което  налага 
изменение  на  Решение №  207,  взето  с  протокол №  29 от  25.05.2010  г.  на Общински 
съвет при община Кричим. 

9.  Задължителната  училищна  документация  на  НУ  „Св.  Св.  Кирил  и 
Методий” ще се съхранява по досегашния ред в сградата на училището. 

10. Сведения за достъпна архитектурна среда, за съответствие с правилата 
и нормите за пожарна безопасност и изискванията на наредбата по чл. 36, ал. 3 от 
Закона за здравето: 

Функционалното  предназначение  на  имотите  е  за  обекти  с  обществено 
предназначение  за  образователни  услуги  и  дейности,  отговарят  на  изискванията  и 
правилата и нормите за пожарна безопасност и изискванията на Наредбата по чл. 36, ал. 
3 от ЗЗ, вписани са в Регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ – 
Пловдив, с индивидуални регистрационни номера на обектите, както следва: 
 СОУ „П. Р. Славейков”  № 1631001697/02.11.2005 г; 
 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”  № 1631001698/30.09.2015 г. 

IV. Срок за изпълнение на програмата – 01.09.2016 година. 

V. КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
Комуникационните дейности включват: 
1.  Организация и провеждане на работни срещи с персонала на училищата; 
2.  Организиране  и  провеждане  при  необходимост  на  срещи  с  родителите  и 

обществеността; 
3.  Разяснителна  кампания  сред  населението  за  положителните  ефекти  от 

оптимизацията на училищата чрез сливане, без преместване на ученици и запазване на 
наличния към момента педагогически персонал.


