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         І . Общи положения  
             През последните години образованието се оформя, като една от темите с 
най-голяма обществено значение и се утвърждава, като национален приоритет.От 
организацията, структурата и управлението на образованието, зависи възможността 
да се гарантира на всяко българско дете независимо от социалното  
положение,местоживеене и етническа принадлежност получаването на равен достъп 
и качествено образование. 
           В приетия Общински план за развитие на община Крушари 2014 – 2020 г. са 
формулирани основните цели и приоритети за образованието на 
общината.Специфичните цели са свързани с оптимизацията на системата на 
образование и обучение и подобряване на ефективността на образователната 
система. 
 

         ІІ. Анализ на училищната мрежа и проблеми на училищното образование 
на територията на община Крушари 
           Към настоящият момент общинската образователна система в община 
Крушари включва една целодневна детска градина в с. Крушари и три изнесени 
групи -  в с. Коритен, с. Лозенец и с. Телериг, три основни училища, едно средно  
училище. 
            От  2009 година  ОУ „Васил Левски ” с. Коритен е със статут на средищно 
училище, от 2013 година и защитено училище и   обхваща 38  подлежащи на 
задължително обучение ученици от  4 населените места, в които няма училища. 
             От 2009  година ОУ „Васил Левски” с. Телериг е със статут на средищно 
училище и   обхваща 29 подлежащи на задължително обучение ученици от 3 
населените места, в които няма училища. 
               От 2009  година СУ „Христо Смирненски” е със статут на средищно училище 
и  обхваща 209 подлежащи на задължително обучение ученици  и 56 ученици в 
гимназиален курс от 5 населените места, в които няма училища. 
          Общият брой на учениците за учебната 2016/2017 г. е 388, разпределен по 
училища както следва:  

СУ „Христо Смирненски”  с. Крушари– 265  ученика 
ОУ „Васил Левски” с. Коритен  - 38 ученика 
ОУ „Васил Левски” с. Телериг – 29 ученика 

             ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец –56 ученика 
          Демографските процеси, свързани с трайното намаляване на раждаемостта 
през последните години създават предпоставки за намаляване броя на учениците. 
За учебната 1995/1996 г. учениците от І до ХІІ кл. в общината са били 649, а за 
учебната 2016/2017 г. –  410. 
       Вследствие на това се налага обсъждане на нова програма за оптимизация на 
общинската училищна мрежа, която е свързана със следните фактори: 
      1. Преодоляване на затрудненията за изпълнение на държавната и 
общинска  образователна политика, приоритети на която са  задължителното 
обучение на ученици до 16-годишна възраст, изпълнението на държавните 
образователни стандарти и спазване на нормативната уредба по отношение  на 
управление, организация и финансиране на образователната система; 
 2. Ограничаване броя на паралелките с ученици под нормативния минимум и 
повишаване средната пълняемост за паралелка на ниво община, с цел 
оптимизиране разходите по издръжката на училищата. 
         С оптимизирането на училищната мрежа се цели решаването на следните 
проблеми:  

1.Намаляване броя  на слетите маломерни /под 10  и над 10 деца /в  
паралелка  в училищата на територията на общината; 



2.Осигуряване на качествено образование и социална интеграция на  
учениците  

3.По-добра икономическа ефективност на функциониране на училищната  
мрежа на територията на общината, чрез намаляване  на необходимостта от 
допълнително финансиране на държавно-делегирана дейност за сметка на 
общинския бюджет; 
 

ІІІ.Цели на програмата за оптимизация 
1. Преструктуриране и утвърждаване на общинските училища, като оптимална 
система, даваща възможност за провеждане на  достъпно и качествено  
образование. 
 2. Създаване на условия за обхващане на всички деца и ученици в задължителна 
училищна възраст. 
3. Оптимизиране броя на паралелките в начален и прогимназиален етап на 
обучение в общинските училища  за постигане на по-добра пълняемост и 
целесъобразен бюджетен разход за учебната 2017/2018 година. 
4.Създаване на достъпна среда и полагане на грижи към децата в неравностойно 
положение. 
 

ІV.Мерки, насочени към преструктуриране на училищата 
 От 1996 г. до 2009 г. структурата на  общинската училищна мрежа е 
оптимизирана в съответствие с нормативната уредба. Тази оптимизация е 
извършена поради  намаляване броя на учениците по демографски причини и  
вследствие на миграционните процеси в региона.  
             За периода са закрити ОУ „Неофит Бозвели” с. Полковник Дяково, ПУ „Антон 
Иванов” с. Добрин,НУ „Свобода” с. Ефрейтор Бакалово, СПТУ по селско стопанство 
към СУ „Христо Смирненски” с. Крушари.  
            По данни на ГРАО  през следващите учебни години в училищата на община 
Крушари се очаква да постъпят следните ученици.. Приложение 1     
           През учебната 2016/2017г  в  общообразователните училища на община 
Крушари децата се обучават в слети маломерни паралелки с под и над 10 ученика в 
паралелка. Приложение 2             
           През учебната 2017/2018г с влизане на ЗПУО за общообразователните 
училища проблем представлява  отпадането  на осми клас от обучението и 
намаляването на броя на децата в училищата.Приложение 3  
         Настоящият проект е насочен към оптимизация на училищната мрежа, с цел 
ефективно управление на финансовите ресурси и обезпечаване на съвременен 
учебен процес.  
           Необходимо е да бъдат извършени промени в структурата на общинската 
образователна система към началото на следващата учебна година 2017/2018.  
            Закриване на ОУ „Васил Левски” с. Телериг, община Крушари 
          Положителни страни: 

- подобряване пълняемостта на паралелките 
- по-добра социализация на учениците от маломерни класове 
- усъвършенстване на образователния процес 
Отрицателни страни: 
- съкращаване на персонал 
- преодоляване на психологическия фактор на промени сред  

колективите и обществеността 
           Оптимизацията на училищната мрежа в община Крушари трябва да бъде 
съобразена не само с необходимостта  от осигуряване на равен достъп на 
учениците до качествено образование чрез премахване или намаляване на броя на 



слетите маломерни паралелки, с инфраструктурата и състоянието на пътната мрежа 
по определените маршрути, с капацитета и състоянието на училищните сгради, с 
целодневната организация на обучение и  осигурен транспорт за учениците. 
 

V. Информация за училището включено в мерките за оптимизация на 
училищната мрежа за учебната 2017/2018 г 
         Основно училище „Васил Левски”  с. Телериг 
              Училището е средищно и функционира с 4 слети маломерни паралелки с 
общо 29 ученици,   6 от които  са пътуващи от с. Габер,  10 от с. Ефрейтор Бакалово 
и 1 от с. Огняново. 
        Числеността  на персонала за 2016/2017 г е  8,5 бройки, от които педагогически 
7 бр. и непедагогически -1,5 бр. Всички учители са с необходимото образование и  
квалификация.Очертава се тенденция и през следващите учебни години училището 
да продължи да съществува със слети маломерни паралелки под  10 деца. 
          Трудност представлява формирането на нормативите на учителите, които 
трябва да имат повече специалности. Пътуващите учители са 4 от гр. Добрич и 1 от 
с. Ефрейтор Бакалово. 
          1.Мотиви за необходимостта от закриване 

    - Намаляване броя на учениците през последните години и невъзможност  
за осигуряване на качествен образователен процес 

   - Финансовата издръжка на базата на единния разходен стандарт за  
издръжка на един ученик, е недостатъчна за нормалното функциониране на 
училището – 76 312 лв за учебната 2016/2017 г. 

  - През 2016 г. Общински съвет с. Крушари е дал съгласие за  
разкриване на 4 маломерни слети паралелки в училището, в които броя на 
учениците е под минимума определен от Наредба № 7 от 2000 г. на МОН Учениците 
в училището се обучават в 3  слетите маломерни /под 10 деца  
в паралелка/   и 1 слята маломерна паралелка / над 10 деца в паралелка/ 

 - .През учебната 2016/2017 г община Крушари е дофинансирала училището  
с 44 520 лв., което представлява 38 % от общия бюджет на училището.  

- .През учебната 2017/2018 г. от общообразователните училища отпада  
обучението на ученици в VІІІ клас, което води до намаляване на броя на децата от 
29 на 25  
         

№ Брой ученици Дофинансиране от община 
Крушари 

1. 29 44 520 лв 

2. 25 47 859 лв 

3. 20 53 424 лв 
 

       - С маломерните слети паралелки трудно се осигурява  качествено образование 
и социална интеграция на учениците . 
 

2.Наименование и адрес: 

Основно училище „Васил Левски“  

 ул. „Четиринадесета” № 2 

с. Телериг, община Крушари, област Добрич 

Код на училището: 800091 

Булстат: 000842500 
 



3.Вид на училището: 
Основно училище 
Основано през 1968 г 
 

4. Етап и степен на образование и организация на учебния ден: 
В ОУ „Васил Левски“ с. Телериг се обучават ученици в основна степен на 

образование, дневна  форма на обучение.Учениците се обучават в една смяна при  
целодневна  организация на учебния ден. 
5.Професии - неприложимо 
6. Информация за броя на децата и учениците в училището и  
възможностите за пренасочването: 

За учебната 2016/2017 г. по данни от Списък-Образец № 1 в училището се 
обучават 29 ученици, разпределени в 4 слети паралелки, както следва:  

  а/.I–ІV клас – 1 слята паралелка с общ брой 5 ученици; 
               в т. ч. І клас – 2 ученици,  IV кл. – 3 ученици 
б/. ІI-ІІІ клас – 1 слята паралелка с общ брой 7 ученици;  
               в т. ч. ІІ клас – 3 ученици , ІІІ клас – 4 ученици 

      в/.V–VІ клас –1 слята паралелка с общ брой 6 ученици; 
                     в т. ч. V клас – 2 ученици, VІ клас – 4 ученици 

г/. VІІ-VІІІ клас – 1 слята паралелка с общ брой 11 ученици;  
               в т. ч. VІІ клас –8 ученици, VІІІ клас – 3 ученици 

           След закриване на ОУ „Васил Левски” с. Телериг, за учениците, ще се осигури 
прием за учебната 2017/2018 година в СУ „Христо Смирненски“   с. Крушари, общ. 
Крушари, обл. Добрич. 
7.Информация за собствеността и предложение за разпределение, 
прехвърляне и използване на сградния фонд и материално-техническата база 

Имотите на ОУ «В. Левски» с. Телериг са публична общинска  
собственост и след закриването на учебното заведение ще се използват за 
социални и хуманитарни дейности, а материалните активи ще бъдат разпределени 
според нуждите на трите училища на територията на община  Крушари. 
 

8.Предложение за приемане и съхранение на задължителната  
документация: 

Задължителната училищна документация  на ОУ „Васил Левски“ с.  
Телериг ще се приеме и съхранява  в СУ „Христо Смирненски“ – с. Крушари.   
 

 9.Информация за осигурен транспорт до училището, към което са 
пренасочени учениците: 
              Община Крушари осигурява ежедневен превоз с училищен автобус на 
учениците от с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово , с. Огняново и с. Телериг до  с. 
Крушари. 
 

          Средно училище „Христо Смирненски” с. Крушари 
           Към училището ще бъдат пренасочени учениците от ОУ „Васил Левски” с. 
Телериг. 
           Разстоянието между селищата е 19 км. Сградата на СУ „Хр. Смирненски” с. 
Крушари е три етажна със застроена площ от 673 кв.м., разгъната площ на основния 
учебния корпус е 2692 кв.м.Училището е с капацитет: 16 класни стаи, компютърен 
кабинет, физкултурен салон, работилница и открита спортна площадка.  
           Функционалното състояние на училищната сграда и училищен двор е 
добро.Отоплението се извършва с  локална отоплителна инсталация на течно 
гориво. 
            Числеността на персонала за 2016/2017  учебна година е  34 броя, от които 



педагогически -28   и обслужващ 6  бр. , всички са с изискваното образование и  
квалификация.. 
            Училището е средищно, в него се обучават ученици от с. П. Дяково, с. 
Добрин, с. Загорци, с. Северци , с. Бистрец и с. Крушари.Пълняемостта на 
паралелките позволява приемането на учениците от ОУ „В. Левски” с. Телериг. 
 Въпросите за оптимизация на училищната мрежа винаги са приемани 
болезнено  от местната общност, но налагащите се финансови инструменти и 
икономическа самостоятелност на учебните заведения не позволяват повече 
отлагане на този процес.  
   При обсъждане на структурата на общинската училищна мрежа за учебната 
2017/2018 година се утвърди мнението, че съществуването на маломерни паралелки 
на територията на общината и изкуственото им поддържане  води до понижаване 
качеството на образованието, както и до неефективно разходване на средствата. 

VІ .Дейности  по предотвратяване на рисковете от отпадане на ученици в 
резултат на извършеното преструктуриране на училищната мрежa 

 За недопускане отпадането на ученици, подлежащи на задължително 
обучение ще се предприемат следните действия: 
1. Разясняване пред родители и ученици на условията и възможностите, които се 
предлагат за продължаване на образованието в друго общинско училище; 
2. Осъществяване на контрол по записване на учениците в други училища; 
3. Осъществяване на контрол от страна на директорите на училища и класните 
ръководители за редовно посещение на учебните занятия. 

VІІ.Комуникационни дейности 
  1. Организация и провеждане на работни срещи с персонала на училищата.  
  2.  Организиране и провеждане на срещи с родителите и обществеността. 
  3. Огласяване  проектите за решения и взетите от Общински съвет решения, 
отнасящи се до оптимизиране на училищната мрежа и финансиране в областта на 
образованието. 
                            
 VІІІ. Показатели за изпълнение на целите на програмата и целеви стойности по 
тях 
 

№ Показатели за изпълнение 
 на целите 

  Целеви стойности 

1. Брой закрити училища - едно основно училище се закрива, 
учениците се пренасочват в едно 
средно училище 

2. Брой на учениците продължили 
образованието си в средищното/ 
приемащо училище 

- 20 ученици 

3. Съотношение  „учител:ученици” /брой 
ученици на един учител/: 
 

 

  -в закритото училище  
4,14 : 1 

 -в средищното приемащо училище  
10:1 

4. Брой на маломерни и слети паралелки:  



 - в закритото училище 4 маломерни слети паралелки 

 - в средищното приемащо училище максимум 4 маломерни и 0 слети 
паралелки 

5. Брой на паралелките в 
преобразуваното училище 

15 

6. Оптимизирани разходи 
 - намален брой персонал 

минимум със 7 броя след закриването 
на училището 

7. Подобрена материална база – ремонт 
и оборудване  

Извършен ремонт и закупено 
оборудване на стойност 135 000 лв. за 
приемащото училище. 

 
ІХ.Бюджет на програмата въз основа на количествените и стойностни 
показатели. 
      Ремонтните дейности и закупуване на обзавеждане /оборудване е за 
приемащото средищно училище- СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари 

1. Строително -ремонтни дейности – 133 025 лв 
2. Закупуване на обзавеждане и оборудване –  1 300 лв 
3. Комуникационни разходи в размер до 2% от общия бюджет за провеждане на 

разяснителна кампания, свързана с развитие на образованието в община Крушари- 
675  лв  
      4.Обезщетения на персонала в  резултат на закриването на ОУ „В. Левски”  
с. Телериг- 34 023 лв. 
 

Х. Срокове и график за реализация на дейностите 
 

№ Дейност IV 
2017 

V 
2017 

VI 
2017 

VII 
2017 

VIII 
2017 

IX 
2017 

X 
2017 

XI 
2017 

I-III 
2018 

1. Разяснителна 
кампания 

Х Х    Х    

2. Осигуряване на 
транспорт на 
учениците от 
закритото училище 
до приемащото 
училище 

   Х Х Х    

3. Избор на изпълнител 
по реда на ЗОП на  
обществена поръчка  
за строителство с 
предмет 
„Строително-
ремонтни дейности  
в СУ „Христо 
Смирненски” с. 
Крушари“ 

   Х Х X X   

4. Провеждане на 
обществена поръчка  
за доставка на 
обзавеждане и 
оборудване в СУ 
„Хр. Смирненски”         

   Х Х Х    



с. Крушари 

5. Изпълнение на 
обществена поръчка 
с предмет 
„Строително-
ремонтни дейности  
в СУ „Христо 
Смирненски” с. 
Крушари“ 

     Х X X X 

6. Доставка на 
обзавеждане и 
оборудване в СУ 
„Хр. Смирненски”       
с. Крушари 

    Х Х    

 
Посоченият в предходната таблица график е прогнозен. В случай на 

възникване на непредвидени обстоятелства при възлагането на обществената 
поръчка за строителството с предмет: „Строително-ремонтни дейности  в СУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари“, нейното изпълнение може да стартира след началото на 
учебната 2017/2018г. или при стартирало преди това строителство, същото да 
продължи след началото на учебната 2017/2018г., като строителните работи няма да 
пречат на осъществяването на нормален учебен процес в училището. Ремонтните 
работи следва да приключат не по- късно от 15.08.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


