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ОБОСНОВКА 
 
 
 

През 2007/2008 учебна година образователното дело в Община Смолян се осъществява от 
16 общообразователни училища, 3 ученически общежития, 21 детски градини с 2 филиала и 
други дейности по образованието. На територията на общината има и други институции, които 
извършват образователни и възпитателни дейности – Професионална гимназия по техника и 
технологии, Професионална гимназия по икономика, Професионална гимназия по строителство 
и Професионална гимназия по туризъм, 2 Оздравителни средни общообразователни училища в 
селата Петково и Славейно, Национално училище по фолклорни изкуства – Широка лъка, 
Професионална гимназия по приложни изкуства; 

Училищата са разпределени по образователни степени, както следва: пет начални, девет 
основни,  две средни общообразователни училища и две профилирани гимназии. 

В тях се обучават  4 105 ученика в 207 паралелки. Основният извод, който можем да 
направим е, че при средна пълняемост на паралелките за града 22 ученика, тази на училищата по 
селата е 11 и с всяка изминала година намалява. 
            Общинска администрация – Смолян, с активното участие на директорите на общинските 
общообразователни училища, извърши задълбочен анализ на структурата и състава на мрежата 
от  училища на територията на общината. При съставянето на анализа се взеха предвид идеите, 
насоките и изводите от провелата се на 25 февруари 2008 год. среща на кмета на общината и 
директорите на общинските училища и детски градини. Отчетени бяха всички обективни 
фактори,  имащи отношение към структурата и състава на училищната мрежа.         
                  - данните на дирекция „ГРАО” за родените във всички населени места в общината и 
общинския център  през 2007 г.; 
                  - вътрешните и външните миграционни процеси, изразяващи се в преместването на 
семействата в по-големите градове в страната, както и установяването им в други държави; 
                  - липсата на желание от страна на родителите от ромската общност, техните деца да 
продължават своето образование  в  по-горна образователна степен; 
       Като цяло сериозен проблем през годините са малките училища по селата /с под 20 
ученика/. В тях функционират смесени паралелки в начален етап на основната степен на 
образование. За качеството на образованието в тези смесени паралелки няма реален измерител и 
в по - голяма степен учениците излизат не добре подготвени и не конкурентноспособни за 
национални тестове и изпити, въпреки изключителните усилия на учителите.    
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ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
 
 
 

В изпълнение на Раздел ІХ „Оптимизиране на училищната мрежа” от  Националната 
програма  за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка 
(2006 – 2015 г.), Общинска администрация – Смолян предлага  конкретни мерки, както за 
оптимизиране на училищната мрежа, така и за повишаване ефективността на разходите 
издръжка на учебно -възпитателните заведения.  

С въвеждането на единният разходен стандарт за финансиране дейностите по 
образованието, считано от 1 януари 2008 год.,  най-сериозно засегната е системата на 
общообразователните училища. С определеният за Община Смолян стандарт от 1 105 лева, 
училищата с малък брой ученици /с маломерни самостоятелни и слети паралелки/ могат да 
финансират само ФРЗ и осигурителни вноски без никакви средства за издръжка, а за част от тях 
има и планов недостиг за 12 месечни плащания. Структурата на местните приходи на общината 
е силно ограничена и като цяло има целеви характер, така че е почти невъзможно да се заделят 
допълнителни средства за дофинансиране на тези училища. 

С неефективното обучение на учениците в слети паралелки трудно се покриват  високите 
критерии на държавните образователни изисквания. Ниският обхват и неконкурентното 
качество на образованието водят и до по-ниски образователни амбиции у повечето деца.  

Проблем е и нерационалната материално-техническа база /така например въпреки 
изградените компютърни класове, липсват квалифицирани специалисти за преподаване, а за 
реален достъп до Интернет с наличните информационни връзки не може да се говори/. Не по 
маловажно е и обучението по чужди езици, като там обучението се провежда от 
неквалифицирани специалисти.  

Общинска администрация – Смолян предлага за закриване училища, в които учениците 
се обучават в слети и маломерни паралелки, а именно: 

 
 
1. НУ „Христо Ботев”- с. Виево  – степен на образование – основна, начален етап;  

форма на обучение – дневна; общообразователно, 1 слята паралелка – І-ІІ-ІІІ-ІV 
клас; 

2. НУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Кутела – степен на образование -  степен на 
образование – основна, начален етап; форма на обучение – дневна; 
общообразователно,  1 слята паралелка – І-ІІ-ІІІ-ІV клас; 

3. НУ „Христо Ботев” – с. Могилица – степен на образование – основна, начален 
етап; форма на обучение – дневна; общообразователно, 1 слята паралелка в начален 
курс – І –ІІ клас и 1 самостоятелна – ІV клас; 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ 
 

В отделните години след 1990 год. в Община Смолян е извършвана в различна степен 
оптимизация на мрежата от общински общообразователни училища. Така към настоящият 
момент са преустановили своята дейност 15 общообразователни училища /начални и основни/ 
като всички са закрити със заповед на министъра на образованието и науката.    
  В резултат на оптимизацията образователната система в община Смолян има реални 
постижения, с които може да се гордее. Утвърдиха се средищни училища, в които се обучават 
деца от няколко населени места и където на учениците са предоставени по-добри условия за 
учебен труд.  За подпомагане на учебно-възпитателния процес се разкриха полуинтернатни 
групи, като за учебната 2007/2008 г. са дофинансирани 16 допълнителни щатни бройки, групи 
по СИП и извънкласни форми на работа. Запазени са извънучилищните педагогически 
учреждения – Обединен детски комплекс и Народна астрономическа обсерватория и 
Планетариум. Наличният сграден фонд е достатъчен за едносменен режим на обучение, с добре 
оборудвани класни стаи, компютърни и учебни кабинети. Създадена е добра организация за 
извършване на  безплатния превоз на пътуващите ученици. Чрез организираното столово 
хранене в училищата, учениците имат възможност ежедневно да получават разнообразни и 
питателни топли закуски и обяд. Финансовите средства на училищата, прекратили своята 
дейност са пренасочени към средищните училища. МТБ  в тях се поддържа в добро състояние. 
 Общински съвет – Смолян на свое заседание от 27 март 2008 г. взе решение за закриване 
на 3 общообразователни училища, които ще кандидатстват по националната програма за 
оптимизация на училищната мрежа. 

1. НУ „Христо Ботев”- с. Виево   
1.1. Прогимназиалната степен не функционира от учебната 2001/2002 г. 
1.2.  Начална образователна степен 
1.3. Паралелката в с. Катраница остава към ІV Основно училище „Стою Шишков”            

гр. Смолян.  
- наименование – НУ „Христо Ботев”; 
- адрес – с. Виево, община Смолян; 
- вид – начално училище; 
- сведение за броя на учениците: 
І клас – 0; ІІ клас – 0;  ІІІ клас – 1; ІV клас – 3; общо – 4 
- учениците се пренасочват към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци, 

отстоящо на 10 км.; 
- Има осигурен транспорт и в момента пътуват учениците от V – VІІІ клас; 
- Училището е публична общинска собственост – АОС № 186/04.08.1999 г.; 
- Задължителната документация ще се съхранява в ОУ –  с. Момчиловци. 

2. Начално училище “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Кутела 
2.1. Прогимназиалната степен не функционира от учебната 2001/2002 г. 
2.2. Начална образователна степен : 

- наименование – НУ „Св. Св. Кирил и Методий”; 
- адрес – с. Кутела, община Смолян; 
- вид – начално училище; 
- сведение за броя на учениците:  
І клас – 1; ІІ клас – 2;  ІІІ клас – 2; ІV клас – 4; общо – 9 
- учениците се пренасочват към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци, 

отстоящо на 8 км.; 
- Има осигурен транспорт; 
- Училището е публична общинска собственост – АОС № 90/02.06.1998 г.;  
- Задължителната документация ще се съхранява в ОУ – с. Момчиловци. 



 

 4 

3. Начално училище “Христо Ботев” – с. Могилица  
3.1. Прогимназиалната степен не функционира от учебната 2004/2005 г.  
3.2. Начална образователна степен : 

- наименование – НУ „Христо Ботев”; 
- адрес – с. Могилица, община Смолян; 
- вид – начално училище; 
- сведение за броя на учениците:  
І клас – 3; ІІ клас – 2;  ІІІ клас – 0; ІV клас – 4; общо – 9 
- учениците се пренасочват към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Арда, 

отстоящо на 4.5 км.;  
- Има осигурен транспорт; 
- Училището е публична общинска собственост – АОС № 62/21.01.1998 г.;  
- Задължителната документация ще се съхранява в ОУ – с. Арда. 

 
 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА  
/доп. с Решение № 153/02.10.2008 г./ 

 
 
 

Съгласно условията на приетата от Министерски съвет програма за оптимизация, средствата 
ще бъдат изразходвани за: 

� ремонт на училищата; 
� закупуване на обзавеждане и оборудване; 
� подобряване на условията за ученическото и столово хранене (без разходи за 

поевтиняване на храната и режийни разходи) 
До 2% от допустимата сума може да се използва за комуникационни дейности на общината.  

 
 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – Ив. АПОСТОЛОВ 

№ Училище Дейности 
1. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Момчиловци 
1. Подмяна на котела за течно гориво, ремонт на 

цялостната „О и В” инсталация и други строително-
ремонтни работи; 

2. Закупуване на обзавеждане и  оборудване; 
3. Изплащане на обезщетения на персонала от 

закритите училища; 
4. Комуникационни разходи; 

2. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – с. Арда 

1. Строително-ремонтни работи; 
2. Закупуване на обзавеждане и  оборудване; 
3. Изплащане на обезщетения на персонала от 

закритото училище; 
4. Комуникационни разходи; 

3. ОУ „Христо Ботев”с.Търън Строително-ремонтни работи 
4. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” –  

с.Смилян 
Строително-ремонтни работи 

5. ОУ „Ст. Шишков” гр.Смолян Строително-ремонтни работи 
6. СОУ „Отец Паисий” гр. Смолян Строително-ремонтни работи 


