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 Въведение 
 



 
  Училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка са 
едни от най-значимите и дискутирани теми в българското общество през последните 
години. Все повече се утвърждава разбирането, че целите на българското образование се 
нуждаят от предефиниране в  съответствие с новите изисквания на глобалната икономика 
и високата конкуренция на световния пазар на труда с оглед на бъдещето и просперитета 
на нацията. 
  Задачата на предлаганата програма е да приведе развитието на общинското 
училищно образование и предучилищното възпитание и подготовка в съответствие с 
националните цели – осигуряване на равен достъп и качествено образование за всички 
деца. 
  На основата на анализа на актуалното състояние програмата разработва 
конкретни мерки за подобряване и усъвършенстване на системата от учебни и детски 
заведения с ясното съзнание за предизвикателствата, пред които са изправени всички 
участници в образователния процес. 
 

І. Анализ на образователната система в      
Община Враца. 

 
 І.1. Общинската мрежа от учебни и детски заведения обхваща 28 училища, 29                         
детски заведения и 2 обслужващи звена – Средношколско общежитие и Център за работа с деца. 
По степен на образование училищата са разпределени както следва: начални училища – 6, 
прогимназии – 3, основни училища – 12, СОУ – 4, гимназии – 2, спортно училище – 1, 
обслужващи звена – 2, детски градини – 29. 

 
І.2. Община Враца има изградена система от 29 детски заведения   / от 1 до 9 групи в 

заведение/, в които се възпитават 2451 деца  / от 15 до 214 деца в заведение/.  
 

№ Детско заведение Брой 
групи 

Брой деца 

1. ЦДГ № 1- Враца 7 160 
2. ЦДГ № 2 - Враца 4 102 
3. ЦДГ № 3 – Враца 3 69 
4. ЦДГ № 4 –Враца/ с.Тишевица 6/ 5+1 132/ 114+18 
   5.              ЦДГ № 5 –Враца / с.Вировско 5/ 4+1 105/89+16 
6. ЦДГ № 6 – Враца 4 91 
7. ЦДГ № 8 –кв.Кулата 1 27 
8. ЦДГ № 9 – Враца 5 109 
9. ЦДГ № 11 – Враца 4 100 
10. ЦДГ № 12 –Враца /.с.Горно Пещене 6/ 5+1 130/117+13 
11. ЦДГ № 13 – Враца 4 94 
12. ЦДГ № 14 – Враца 4 88 
13. ЦДГ № 15 – Враца 3 75 
14. ЦДГ № 16 – Враца 5 110 
15. ЦДГ № 17 –Враца / с.Върбица 5/ 4+1 140/ 111+29 
16. ОДЗ № 1 –Враца с ДЯ 9/ 7+2 210/ 161+49 
17. ОДЗ № 3 –С.Згориград с ДЯ 4/ 3+1 63/ 35+18 
18. ОДЗ № 4-Враца с ДЯ 8/ 5+3 160/ 116+44 
19. ОДЗ № 5 –Враца с ДЯ 9/ 6+3 214/ 156+58 
20. ЦДГ с.Баница 1 28 
21. ЦДГ кв.Бистрец 1 22 



22. ЦДГ С.Бели Извор  + с.Власатица 2/ 1+1 33/ 20+13 
23. ЦДГ с.Косталево 1 24 
24. ЦДГ с.Лиляче 1 21 
25. ЦДГ С.Мраморен + с.Гол.Пещене 2/ 1+1 41/ 23+18 
26. ЦДГ С.Три Кладенци +с.Девене 2/ 1+1 54/ 32+22 
27. ЦДГ с.Паволче 1 19 
28. ЦДГ с.Челопек 1 15 
29. ЦДГ с.Чирен 1 15 
 ОБЩО : 29 детски заведения 

4 ОДЗ + 25 ЦДГ 
109 
групи 

2451 деца 

По вид и структура детските заведения са: 
25 ЦДГ, от които:  

• 1 ЦДГ със 7 групи 
• 2 ЦДГ с 6 групи 
• 4 ЦДГ с 5 групи 
• 5 ЦДГ с 4 групи  
• 2 ЦДГ с 3 групи 
• 3 ЦДГ с 2 групи  
• 8 ЦДГ с 1 група 

4 ОДЗ, от които: 
      ●   2 ОДЗ с 9 групи 
      ● 1 ОДЗ с 8 групи 
      ●   1 ОДЗ с 4 групи 

 
       Демографските проблеми, свързани с намаляването на раждаемостта, миграцията на 
населението и отрицателния прираст, неминуемо се отразяват на пълняемостта на групите в 
детските заведения. Особено са засегнати ЦДГ в по-малките населени места, където съществува 
по 1 група. 14 детски заведения функционират в селата и кварталите на Община Враца. Някои 
от тях имат много добра пълняемост и перспектива. Такива са групите в с.Три кладенци, 
кв.Кулата, с.Косталево, кв.Бистрец, с.Лиляче, с.Баница  с.Тишевица и с.Върбица. Други са в 
много критично положение с посещаемост под минимума / 12 деца /. Такива са групите в 
с.Чирен, с.Власатица, с.Згориград, с.Голямо Пещене и с.Вировско. 

Съгласно  единните стандарти за издръжка “парите следват детето” по формула, което ще 
направи издръжката на малките детски градини / до 4 групи / невъзможна. При детските 
заведения ІV категория директорът е с група, т.е работи 6 часа с деца и 2 часа за 
администриране на дейността. Той не може качествено да изпълнява мениджърските си 
функции като ръководител и учител с пълен норматив . Директорите с група не разполагат с 
компютърна техника и оформянето на всеки документ води до търсене услугите на други 
колеги,  приятели или фирми. 
         От 2005 година 7 целодневни групи са филиални, 4 от които на градски детски градини и 3 
на детски градини в селата. Практиката показва, че този вид структуриране /градина – филиал / 
работи по-ефективно предвид разделянето на дейностите : учителите се занимават с децата, а 
директорите упражняват по-добре ръководните си функции. Филиалите на градските детски 
градини са в по-добра позиция, защото  в ЦДГ в гр.Враца често се провеждат благотворителни 
акции за събирането на дрехи, играчки и консумативи от родителите,  подпомагащи децата в 
малките населени места от ромски произход. Това води до облекчаване работата на филиалите и 
осигурява редовното присъствие на децата в групите. 
 
 

І.3. Училищна мрежа 
№ Училище Брой 

паралелки 
Брой 
ученици 

Педаг. 
персонал 

УЩБ Непед. 
персонал 

Всичко 
персонал 

 1. НУ”Св.Софр.Врачански”-  22 484 32 1,8 10 43,8 



Враца 
2. НУ”Иван Вазов” - Враца 16 288 28 0,5 5 33,5 
3. НУ”Отец Паисий” – 

кв.Кулата 
 4 57 6 0,5 1,5 8 

4. НУ”Хр. Ботев”- с.Горно 
Пещене 

4 49 5 0,5 2 7,5 

5. НУ”Ив.Младенов” - Враца 16 336 22 1,5 8 31,5 
6. НУ”Л.Каравелов”- Враца 22 481 34 1 11 44 
7. П”Цв.Кръстенякова” - 

Враца 
16 371 27,5 2,99 8 38,49 

8. П”Св.св.Кирил и Методий” 
– с.Нефела 

4 56 7  -  1,5 8,5 

9. П”Св.Кл.Охридски” – 
с.Тишевица 

4 48 7  -  2 9 

10. ОУ”Давид Тодоров” - 
Враца 

14 256 24,5 1,5 7 33 

11. ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” - Враца 

16 285 25,5 1 7 33,5 

12. ОУ”Васил Левски” - Враца 21 440 35 2 11 48 
13. ОУ”Св.Иван Рилски” – 

кв.Бистрец 
4 44 7 0,5 2 9,5 

14. ОУ”Хр.Ботев” – с.Паволче 7 84 12 0,5 3 15,5 
15. ОУ”Св.Кл.Охридски” – 

с.Чирен 
2 9 3  - 1 4 

16. ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий”- Бели извор 

7 79 10 0,5 0,5 11 

17. ОУ”Хр.Ботев” – 
с.Мраморен 

5 65 9  -  - 9 

18. ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий”-  Три кладенци 

6 74 9 0,5 1,5 11 

19. ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” – с.Лиляче 

4 32 7  -  0,5 7,5 

20. ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” – с.Девене 

8 104 12  -  3 15 

21 ОУ”Хр.Ботев” – с.Баница 8 123 12 0,3 2,5 14,8 
22. СОУ”Хр.Ботев” - Враца 40 960 73 9 18,5 100,5 
23 ПМГ”Акад.Иван Ценов”- 

Враца 
38 979 73 11 18 102 

24. ЕГ”Йоан Екзарх”- Враца 31 757 56,5 7 15 78,5 
25. СОУ”Козма Тричков”- 

Враца 
19 472 36,5 2,5 9,5 48,5 

26. СОУ”Васил Кънчов” - 
Враца 

26 625 48 4 13 65 

27. СОУ”Отец Паисий” - Враца 31 680 70 6 5 81 
28. СУ”Св.Кл.Охридски”- 

Враца 
14 282 29 1,5 8 38,5 

29. Средношколско общежитие 
- Враца 

10 групи 243 13  -  9  22 

30. ЦРД - Враца 66 групи  682 12 0,18 4 16,18 
 
Училищната мрежа за 2007/2008 година не е реформирана и не съответства на 

демографските и социално-икономическите промени в общината. Съгласно нормативната 
уредба в системата на образованието /ЗНП и ППЗНП / в срок до 31 март 2008 г. общините 
трябва да направят предложение за оптимизиране на училищната мрежа. За първи път тази 
година общините няма да могат да пренасочват парите за функция „Образование” от една 
дейност в друга. Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, 



получени по единен разходен стандарт между училищата, детските градини и обслужващите 
звена, въз основа на формули за всяка дейност. Основният фактор в тази формула, по която се 
определя размера на училищният бюджет, е броят на учениците. Единният разходен стандарт 
включва всички разходи за обучението на един ученик, включително и заплатите на персонала. 
Делегираните бюджети дават право на директорите да се разпореждат със средствата на 
училището, да определят индивидуалните възнаграждения , преподавателската натовареност и 
броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени от законовите 
нормативни актове; самостоятелно да определят числеността на персонала, обезпечавайки 
прилагането на учебния план. Със средствата се разпореждат хората, най-добре запознати с 
образователните потребности и условия в конкретното училище. За да функционират добре 
училищата е необходимо да са налице и трите елемента – единен стандарт, училищни бюджети 
и управление, базирано в училищата. Общината трябва да предостави на всяко училище 
определената му сума съгласно единните държавни стандарти за издръжка на един ученик  
Новата система на финансиране изисква сериозно наблюдение на училищните бюджети. Докато 
старият начин на разпределение на средствата позволяваше пренасочване на средства от 
училища с повече ученици /респективно с повече средства / към такива, на които разходите 
превишават утвърдения бюджет, в новите условия това е невъзможно / § 72 ал.1 от ЗДБ на РБ /. 
Приложената по-долу таблица дава информация за училищата, които са преразходвали средства 
за сметка на икономиите на други. Училищата с повече ученици и правилно разчетени разходи 
са дали възможност да съществуват всички училища през изминалата финансова година. 
 

Изпълнение на бюджета на общинските училища за 2007 година 
 

Училище Брой 
ученици 

Бюджет-план Бюджет Издръжка на 
 1 ученик 

 Икономии Преразход 

НУ”Св.Софроний Врачански” - Враца 484 425632 349931 759 75701  
НУ"Иван Вазов” - Враца 288 274717 312907 1084  38190 
НУ”Отец Паисий” - Кулата 57 49659 54941 1077  5282 
НУ”Христо Ботев” – Горно Пещене 49 46252 58535 1211  12283 
НУ"Иванчо Младенов” - Враца 336 312542 234345 688 78197  
НУ"Любен Каравелов” - Враца 481 439442 334782 703 104660  
П“ЦвКръстенякова” - Враца 371 351699 328791 866 22908  
Прогимназия”Св.св.Кирил и Методий” - Нефела 56 57789 58786 991  997 
П “Св.Климент Охридски” - Тишевица 48 49875 72189 1444  22314 
ОУ"Давид Тодоров” - Враца 256 256943 292132 1074  35189 
ОУ"Св.св.Кирил и Методий”- Враца 285 275935 301232 1028  25297 
ОУ"Васил Левски” - Враца 440 446772 426678 884 20094  
ОУ”Св.Иван Рилски” - Бистрец 44 47614 101298 2140  53684 
ОУ”Христо Ботев” - Паволче 84 86866 131599 1507  44733 
ОУ”Св.Климент Охридски” - Чирен 9 18487 41825 2281  23338 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Бели извор 79 82725 125229 1473  42504 
ОУ”Христо Ботев” - Мраморен 65 67530 99032 1449  31502 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Три кладенци 74 75747 88299 1132  12552 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Лиляче 32 44185 69123 1595  24938 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- Девене 104 103280 104437 979  1157 
ОУ”Христо Ботев” - Баница 123 111477 134789 1159  23312 
СОУ"Христо Ботев” - Враца 960 939979 967299 952  27320 
ПМГ"Акад.Иван Ценов" - Враца 979 879700 777028 822 102672  
ЕГ"Йоан Екзарх" - Враца 757 710040 621117 811 88923  
СОУ"Козма Тричков" - Враца 472 460971 396291 797 64680  
СОУ"Васил Кънчов" - Враца 625 596915 543761 846 53154  
СОУ"Отец Паисий" - Враца 680 644963 671661 991  26698 
СУ”Св.Климент Охридски” - Враца 262 447301 427670 1482   

 
 



Издръжката на един ученик за 2007 година след всички корекции на утвърдения бюджет 
възлиза на 950 лв. Училищата, в които обучението на един ученик е над така получения 
стандарт, при новите условия няма да могат да се справят. Малкият брой ученици, големият 
брой маломерни паралелки и слети класове, както и  големият сграден фонд правят обективно 
невъзможно управлението на делегираните бюджети в тези училища.  

 
Училище Брой паралелки 

 по нормативни 
изисквания 

Брой маломерни 
 паралелки 

Брой слети  
класове 

Брой ученици 

НУ”Отец Паисий” - Кулата 0 4 - 59 

НУ”Христо Ботев” – Горно 
Пещене 

0 4 - 49 

Прогимназия“Св.св.Кирил и 
Методий” - Нефела 

0 4 - 56 

Прогимназия“Св.Климент 
Охридски”- Тишевица 

0 4 - 46 

ОУ”Св.Иван Рилски” - 
Бистрец 

0 2 2 40 

ОУ”Христо Ботев” - 
Паволче 

0 7 - 85 

ОУ”Св.Климент Охридски” - 
Чирен 

0 - 2 9 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
– Бели извор 

0 4 2 74 

ОУ”Христо Ботев” - 
Мраморен 

0 2 3 61 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
– Три кладенци 

- 4 2 72 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
- Лиляче 

0 - 4 30 

ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
- Девене 

0 4 2 95 

ОУ””Христо Ботев” - Баница 2 6 - 120 

Всичко 2 45 17 796 

 
Съотношението между брой ученици и брой учители е изключително ниско /по-малко 

или равно на 11:1/. Училищата с по-нисък коефициент ученици-учители не отчитат по-високи 
образователни резултати от училищата с по-висок коефициент. 

Запазването на училищната мрежа в този вид ще доведе до невъзможност за изплащане 
на заплати, плащане на текущи разходи и до фалит на училищата. В § 4 на Закона за изменение 
и допълнение на Закона на народната просвета се предвижда основание за прекратяване на 
трудовото правоотношение на директор в случай на неефективно управление на финансовите 
средства. 
 В детските и учебни заведения работи висококвалифициран педагогически персонал като 
60% от учителите са придобили и ПКС . За да отговорят на нуждите от качествено образование, 
ориентирано към европейските стандарти и нарастващите изисквания на съвременния пазар на 
труда и в съответствие с изискванията за повишаване на квалификацията на педагогическия 
персонал /чл.128 т.5 от ППЗНП/ преподавателите се нуждаят от модерна материална база и 
възможност за допълнителна квалификация и подготовка, за което отново са необходими 
средства. Поддържането на финансово неефективни училища се явява сериозна пречка за 
осъществяването на учебен процес, адекватен на времето, в което живеем. Липсата на бюджетни 
средства ощетява допълнително учениците от тези училища като не дава възможност за 
обновяване на МТБ и закупуване на учебни пособия и материали. 



 Съгласно нормативните документи разкриването на извънкласни форми на обучение е 
възможно при определен брой ученици – по този начин в малките населени места децата са 
лишени от участие в такива дейности, където да развиват своите способности и умения 
съобразно интересите си. Този факт особено остро противоречи на главната цел на 
националната политика в сферата на образованието – за равен достъп до качествено образование 
за всички. 

От друга страна обучението в слети класове не дава равен старт на децата, нито 
достъп до качествено образование. Учителите, които влизат в тези класове, са принудени да 
преподават учебни дисциплини, за които нямат нужната квалификация. Това води до висока 
степен на натовареност на учителя и съответно  до невъзможност за ефективно и качествено 
обучение. Полуинтернатните групи / 21 броя / обикновено са смесени за ученици от І до ІV и от 
V до VІІІ клас, което е предпоставка за образователна подготовка с ниско ниво на ефективност. 
Промените във финансирането и управлението ще доведат до: повишена ефективност на 
образователните резултати и по-високо качество на образованието, равен достъп  за всички деца 
до наличните образователни възможности, привличане и повишаване броя на записаните в 
училище и задържане и намаляване броя на отпадащите ученици от училище 

 Като цяло учебните занятия в слети класове, са непълноценни и подобен „реверанс” към 
възрожденския тип класно училище сериозно руши престижа на българското образование.    

                                                                                                                                                                                                       
           От гледна точка на психологията смесването на ученици от различни възрастови 
групи в една паралелка не позволява провеждането на нормален учебен час, пречи на 
пълноценното общуване, на възпитанието, не отговаря на интересите на децата, не 
изгражда правилни поведенчески модели . Малкият брой ученици в повечето общински 
селища диктува ограниченост на техните социални контакти, което създава предпоставки 
за бъдещото трудно адаптиране на децата в по-широки обществени среди. Те нямат 
усещане за равнопоставеност и по-лесно изпадат в условия на социална изолация.   
   

През 2007/2008 година Община Враца е организирала превоз на ученици от едно населено 
място към друго като разходите са на обща стойност  108267  лв. При анализа на сключените 
договори прави впечатление, че се финансира возене на ученици от центъра на гр. Враца към 
периферни квартали /Бистрец/ и дори села /Паволче/. Пътните разходи на учителите възлизат на 
58 000 лв. за същия период. При оптимизирането на училищната мрежа средствата за превоз на 
учениците, в т.ч. заплати на шофьори, пари за гориво, винетки, такси, и др.п., се осигуряват от 
държавния бюджет като целеви. Училищните автобуси ще извършват превози до средищните 
училища и обратно при оптимални условия на сигурност и опазване здравето и живота на децата, 
които ще бъдат придружавани от своите преподаватели. 
 

СПРАВКА 
 

за средствата за превоз на учениците за учебната 2007/2008 година 
 

Маршрут Основание за 
плащането 

Превозвач Обща стойност 
в лв. 

Враца-Косталево-
Паволче-Челопек-
Паволче-Враца-Паволче-
Челопек 

 
Пътен лист 

 
Уч. Автобус на МОН 

 
13139 

Враца-Мраморен-
Голямо Пещене-
Мраморен-Враца 

 
Пътен лист 

 
Уч. Автобус на МОН 

13132 

Кулата-Нефела Карта Автобусни превози 2428 
Враца-Нефела Карта Автобусни превози 1622 
Враца-Кулата Карта Автобусни превози 1387 



Косталево-Враца Карта Автобусни превози 496 
Косталево-Враца Карта Автобусни превози 4131 
Кулата-Нефела Карта Автобусни превози 2669 
Чирен-Девене Карта Автобусни превози 9190 
Згориград-Враца Карта Автобусни превози 39250 
Згориград-Враца Карта Автобусни превози 5233 
Баница-Оходен-Баница Договор Иван Вешев 1131 
Власатица-Б.извор Договор ЕТ”Подем ХЛГ” 352 
Враца-Бистрец-Враца Договор Автобусни превози 541 
Г.Пещене-Върбица-
Тишевица-Враца 

      Договор Автобусни превози 2917 

Всичко   108267 
  
Оперативните програми на МОН за енергийната ефективност, развитие на спорта в 

училище и извънкласните дейности дават възможност на училищата да кандидатстват с проекти 
и да получат финансиране за развитие на определени дейности, за които не достигат средства по 
линията на субсидията за издръжка. При одобрението на подобни проекти от съществено 
значение е обхванатият брой ученици. В този смисъл сега съществуващите малки училища не 
могат да кандидатстват.  
 Демографските справки от кметовете на селата от община Враца сочат 
негативни тенденции за броя на децата в системата на образованието през следващите години. 
Колкото и да е тъжен този факт, той е предупредителен и показателен за необходимостта от 
преобразуване на училищната мрежа.  
 

Селище Раждаемост  2002 – 2007 година 
Баница 103 
Мраморен 41 
Голямо Пещене 17 
Оходен 12 
Върбица 44 
Тишевица 33 
Горно Пещене 11 
Вировско 7 
Девене 82 
Три кладенци 51 
Чирен 12 
Бели извор 28 
Лиляче 80 
Нефела 41 
Бистрец Няма данни 
Кулата 38 
Власатица 13 
Паволче Няма данни 
 
 Оптимизирането на мрежата от училища, съчетано с въвеждането на делегиран бюджет, 
може да доведе до съществени икономии на ресурси, които да бъдат реинвестирани в 
качеството на образованието. Оптималното съотношение учител:ученик е 1:14, докато в редица 
общински училища то е 1: 7, 1:5, а в някои случаи 1:3! Консолидирането на такива училища в 
едно по-голямо, със съотношение, близко до 1:14, ще генерира съществени икономии на 
средства, като подобри ефективността и достъпа до образователни услуги. 
 



ІІ. Предложение за преобразуване на мрежата от учебни и детски 
заведения и изграждане на средищни училища в община Враца. 

 
     ІІ.1. Проектът за преструктурирането на детските заведения в селата във филиали на 

детските заведения в град Враца  цели: 
1. Да направи възможно оцеляването на детските групи от селата на Община Враца, като в 

същото време съхраним педагогическия и непедагогически персонал. 
2. Да съхрани създадената в годините материална база, която да ползва оптимално по 

предназначение. 
3. Да равнопостави учителите в целодневните групи в малките населени места и осигури 

непрекъснатото им присъствие при децата. 
4. Да осигури равен достъп на учителите от малките населени места до различни форми на 

квалификация и повиши педагогическите им компетенции.  
5. Да активизира екипите на детските градини към използване на различни форми за 

благотворителност и подпомагане на ромските и нуждаещите се семейства с по-нисък 
социален статус. 
ІІ.2. Предложеното проектно предложение за оптимизиране на системата ще окрупни 

детските заведения, ще ги направи финансово по-устойчиви и гъвкави относно цялостната им 
работа.  
 

 Оптимизиране на системата от детски заведения 
на територията на Община Враца 

 
 

№ 
 

                 Детско заведение Брой 
групи 

Брой деца Забележка: 

1. 
 

ЦДГ №1- Враца 7 160 Без промяна 

2. ЦДГ № 2 – Враца  
+с.Бели извор+с.Власатица 

6 
4+2 

135 
102+20+13 

2 филиала 

3. ЦДГ №3– Враца 
+ кв.Бистрец ЦДГ № 8/кв.Кулата/   

5 
3+2 

118 
69+49 

2 филиала 

4. ЦДГ № 4 –Враца 
с.Тишевица 

6 
5+1 

132 
114+18 

Без промяна 
1 филиал 

                      
5. 

ЦДГ № 5 –Враца 
с.Вировско+ с.Мраморен 

6 
4+2 

128 
89+16+23 

2 филиала 
 

6. ЦДГ № 6 – Враца 
+с.Баница 

5 
4+1 

119 
91+28 

1 филиал 

7. ЦДГ №7 /Бивша  ЦДГ №17/ –Враца 
+Върбица+Косталево 

6 
4+2 

164 
111+29+24 

2 филиала 

8. ЦДГ№8/Бивша ЦДГ №16/-Враца 
 + Девене 

6 
5+1 

132 
110+22 

2 филиала 

9. ЦДГ № 9 – Враца 
 + с.Лиляче 

6 
5+1 

130 
109+21 

1 филиал 

10 ЦДГ № 10 /Бивша ЦДГ №14/ – Враца 
+ с. Чирен+с.Голямо Пещене 

6 
4+2 

119 
88+13+18 

2 филиала 

11 ЦДГ № 11 – Враца 
+с.Три кладенци 

5 
4+1 

132 
100+32 

1 филиал 

12 ЦДГ № 12 –Враца 
с.Горно Пещене 

6 
5+1 

130 
117+13 

Без промяна 
1 филиал 

13 ЦДГ № 13 – Враца  
+ с.Паволче,с.Челопек 

6 
4+1+1 

128 
94+19+15 

2 филиала 



14 ОДЗ № 1 –Враца 
ДЯ 

9 
7+2 

215 
166+49 

Без промяна 

15 ОДЗ № 2  /Бивша ОДЗ № 5/ –Враца 
ДЯ 

9 
6+3 

215 
157+58 

С промяна на № 
от 5 на 2 

16 ОДЗ № 3  
+ Бивша ЦДГ №15  

7 
3+3+1 

128 
35+18+75 

1 филиал 

17 ОДЗ № 4-Враца 
ДЯ 

8 
5+3 

160 
116+44 

Без промяна 

 ОБЩО: 17 ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ,  
от които 13 ЦДГ  /от 118-до 164 деца/ 
и 4 ОДЗ / от 128 до 215 деца/ 

109 
групи 

2451 
деца 

6 без промяна 
7 с 2 филиала 
7 с 1 филиал  
от селата на 

Община Враца 

 
 ІІ.3. Образователната политика на Община Враца поставя ученика като главна ценност, 
която осмисля всяка идея за развитие на училищното образование. През 2008 г. ще продължи 
изпълнението на Националната програма за оптимизация с модул „Оптимизиране на   
училищната мрежа”. Този модул дава  възможност на общините да получат на проектен 
принцип средства, с които да  финансират дейности като: ремонт на училища, транспорт, 
подобряване на материално-техническото оборудване с приоритет средищни училища;  
създаване на условия за столово хранене, организиране на полуинтернатно обучение, 
комуникационни дейности - провеждане на разяснителна кампания, че оптимизацията на 
училищната мрежа води до повече положителни, отколкото отрицателни ефекти и др.  Условие 
за получаване на тези средства е съответната община да е приела и изпълнила програма за 
оптимизация, включваща мерки, насочени към преструктуриране на училищната мрежа 
и създаване на средищни училища, както и осигуряване на безплатен училищен 
транспорт. По този начин ще бъде гарантирана безопасността на децата и ще бъдат спазени 
изискванията на чл. 12 от Наредбата за закрила на деца на обществени места. Целодневното 
обучение, което ще се предлага в средищните училища ще даде възможност за : 

- намаляване на безпричинните отсъствия от училище и броя на трайно непосещаващите 
училище 

- качествено образование и равен старт за всички ученици 
- подпомагане на децата от социално слаби семейства и успешното им интегриране 
- разкриване на допълнителни щатни бройки за възпитатели 
- пълноценно общуване на децата -  с връстници в рамките на учебния час и в по-широка 

училищна среда, което е предпоставка за по-успешното им социализиране. 
Програмното финансиране по чл. 77 от ЗДБ на РБ за 2008 год. предвижда за 

оптимизация на училищната мрежа средства в размер на 27 млн. лв. Условие за 
кандидатстване и получаване на тези средства е съответната община да е приела 
програма за оптимизация на училищната мрежа. Съгласно тази програма при закриване 
на училище в зависимост от броя на учениците в него се отпускат от 80 000 до 250 000 лв. 
или 12 000 лв. на паралелка при сливане и преобразуване. През 2007 година по този модул 
са кандидатствали 64 общини и усвоените средства са в размер на 14,5 млн. лева. Община 
Враца не е участвала със свой проект.  

 
Критерии за подбор на средищни училища . 
  

� Брой на учениците в населеното място. 
� Брой на децата, родени и живеещи в населеното място през периода 2001 – 2007 година. 
� Местоположение на училището в групата на училищата за оптимизация /централно и 

равноотдалечено за всички ученици/. 
� Изградена инфраструктура и осигурен транспорт /по Национална програма 

“Оптимизация на училищната мрежа”/. 



� Наличие на достатъчен брой класни стаи и кабинети. 
� Условия за възстановяване на столово хранене при целодневна организация. 
� Възможност за приложение и управление на делегиран бюджет. 
 
 
 Съгласно приложените критерии предлагаме сформиране на 
следните средищни училища : 
 
ІІ.3.1. ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” – с.Девене  
           за ученици от селата : Три кладенци, Чирен и Девене. 
 
 Село Девене е разположено между селата Чирен и Три кладенци. 

Сградата на училището е с голям капацитет, състои се от старо и ново крило, налице са и 
необходимите помещения за столово хранене. Училището разполага с голям двор, подходящ 
за различни спортни съоръжения. Като собствени приходи училището получава рента от 631 
дка ливади при цена 10 лв. на декар /6310,00 лв. годишно/ с анекс към договора за 
актуализация на цените всяка година, както и 636 дка лозя. Необходимо е изграждането на 
инсталация за локално парно отопление с метан, средствата за която ще бъдат осигурени 
както от оптимизацията на училищната мрежа, така и с проектно предложение по Оперативна 
програма “Регионално развитие” към Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. Предимство на съществуването на това средищно училище е 
възможността да се обхванат и задържат подлежащите на задължително обучение от с.Три 
кладенци, които са почти 100% от ромски произход и при сегашното състояние на 
училищната мрежа са изолирани и в известен смисъл в условия на сегрегация. което 
противоречи на правителствената програма за интеграция на деца от ромски произход. 
  В училището в с.Чирен се обучават 9 ученика в две слети маломерни паралелки 
– І –ІV и V – VІІІ клас. Издръжката на един ученик в него за 2007 година възлиза на 2281 лв. 
при достигнат стандарт за общината 950 лв. За 2008 година в края на март училището ще 
изпадне във финансов колапс. От 1 април няма да се изплащат заплати и осигуровки, 
нито сметките за издръжка, ако Общинският съвет не вземе решение относно 
финансирането му поне до края на учебната година. Училището в с.Чирен е прецедент в 
национален мащаб. Сградата би могла да се обособи като дом за стари хора или за други 
нужди. 
   Училището в с.Три кладенци е изразходило за 2007 година 88 299 лв., а за 2008 
година му се полагат 75 672 лв. Има 4 маломерни и 2 слети паралелки, които не могат да 
бъдат одобрени. Всичко това прави издръжката му невъзможна. 

  
Училище Брой на 

учениците 
Раждаемост 
2002 - 2007 

Девене 90  82 
 

Три кладенци 69  51 

Чирен 6  12 

Всичко 165             145 

 
  ІІ.3.2. ОУ ”Св.Кл.Охридски”- с. Тишевица  
                      за ученици от селата: Върбица, Вировско, Горно Пещене и     
     Тишевица. 

 
  Прогимназията в с. Тишевица  е в центъра на северозападния район на общината. 
Сградата има достатъчен  брой стаи и възможност за целодневно обучение. До училището е 



бившият стол за диетично хранене, чиято база е добре запазена и е в състояние да бъде 
използвана, за нуждите на училището при преобразуването му в основно училище и 
обособяването му като средищно в района. Материалната база се нуждае от известен ремонт и 
изграждане на вътрешни тоалетни, за което освен средствата от оптимизацията, се предвиждат и 
средства по проект “Насърчаване на образователната интеграция на ученици от ромски 
произход чрез подобряване на училищната инфраструктура” по грантова схема по Програма 
ФАР към Министерство на финансите. Училището разполага и със собствени приходи от 72 дка 
земя. След преминаването на с. Върбица към Община Враца училището в с.Тишевица се явява 
като средищно и за децата от с. Върбица. 
 Училището в Горно Пещене е изразходило за 2007 година 58 535 лв. Съгласно единния 
стандарт за 2008 година то ще разполага с 52 000 лв. Тези средства няма да стигнат за издръжка 
на това училище. От друга страна е невъзможно да бъдат утвърдени маломерните и слети 
паралелки, които в училището са 4. От 49 ученика в училището 19 се извозват ежедневно към 
с.Горно Пещене от с.Тишевица. Ученици от селата Върбица и Вировско отдавна пътуват и се 
обучават в с. Тишевица . 

По предложение на кмета на с. Горно Пещене сградата на училището би могла да се 
използва като научна база, клон на Историческия музей, център за проучване и възстановяване 
на художествени занаяти.  

Училище Брой на 
учениците 

Раждаемост 
2001 - 2007 

Върбица 58  44 

Тишевица 47  33 

Горно Пещене 49  11 

Вировско 14   7 

Всичко 136  95 

   

 
ІІ.3.3. ОУ ”Христо Ботев” – с.Баница   
            за ученици от селата: Мраморен, Оходен, Голямо Пещене и   
   Баница. 

 
 Училището в с.Баница е най-голямо и перспективно в сравнение с тези в околните 
селища. Има добре изградена инфраструктура и това улеснява достъпа до него. Сградният фонд 
е с достатъчен капацитет и дава възможност за организиране на целодневно обучение и столово 
хранене на учениците. Има изградени и модернизирани вътрешни тоалетни помещения и 
система за видеоохрана. Училището е на локално парно отопление с твърдо гориво, което е най-
евтиният вид отопление. При сегашните условия училището в с.Мраморен не би могло да 
издържи финансово. През 2007 год. за издръжка и заплати са изразходени 97 454 лв. Съгласно 
единния стандарт в условията на делегиран бюджет училището разполага с 64 111 лв. за 
бюджетната 2008 год. Община Враца не може да компенсира разликата и училището ще фалира. 
Училището в с. Баница е избрано от учениците от с. Голямо Пещене и с. Оходен, които и в 
настоящия момент се обучават там, което превръща това училище в естествен център за района. 
  По предложение на кмета на с. Мраморен сградата на училището би могла да се 
преустрои на дом за стари хора или да се създаде Център за работа с деца.  

 
Училище Брой на 

учениците 
Раждаемост 
2001 - 2007 

Баница 114    103 

Мраморен 38      41 

Голямо Пещене 26      17 



Оходен 11      12 

Всичко 189    173 

 
  В Програмата за стратегическо развитие на Община Враца е предвидено 
изграждане и поддържане на инфраструктурата на пътищата към селищата, в които са 
разположени средищните училища /Вж. Програма за развитие на Община Враца/. 
  Създаването на средищни училища на територията на Община Враца ще доведе до 
съсредоточаване на достатъчен брой ученици в посочените 3 училища, което ще гарантира 
достатъчно средства за издръжката им. Ще се изградят нормативно съобразени паралелки – като 
пълняемост, ще отпаднат слетите класове и така ще бъдат осигурени нормални условия за 
учебен процес за всички ученици. Като допълнителен ефект ще се постигне премахването на 
сегрегацията на децата от малцинствен произход и ще се подобри интеграцията и 
социализацията им. Ще се даде възможност на училищата да участват в самостоятелни проекти 
по различни програми. Средищните училища ще гарантират по-високо качество на образование 
и конкурентноспособност на децата, обучавани в тях,  в условията на външно оценяване и 
задължителни зрелостни изпити. 
  Така сформираните средищни училища в селата Девене, Тишевица и Баница за 
учебната 2009/2010 год. ще могат да кандидатстват и придобият статут на защитени училища 
съгласно разработения модел за определяне на „защитени” училища на МОН и МФ, което ще 
гарантира тяхното функциониране и съхраняване в дългосрочен план. 

Съществуването на НУ ”Отец Паисий” – кв.Кулата и П ”Св.св. Кирил и Методий” – 
с.Нефела в условията на делегиран бюджет е невъзможно поради недостатъчния брой ученици 
в тях. Механичното обединяване на двете училища не решава проблема с маломерните 
паралелки, тъй като в тях се обучават ученици от различни степени. Обединяването на 
училищата няма да реализира икономии от издръжката. Търсената финансова стабилност е 
непостижима, тъй като се преминава на двусменно обучение и се запазва учителският състав. В 
двете училища преобладават ученици от ромски произход и обособяването им в една сграда би 
могло да се изтълкува като форма на дискриминация и изолация. За самите деца обучението в 
по-голямо, градско училище би било от голяма полза за бъдещото им развитие. Начално 
училище „Отец Паисий”- кв. Кулата е квартално училище и няма логика деца от градски квартал 
да се насочват към селско училище.  

По предложение на пълномощника на кв. Кулата сградата на училището може да се 
използва като клуб на пенсионера, а тази в с. Нефела като център за автентичен ромски 
фолклор.  

ОУ ”Св.Иван Рилски” в кв. Бистрец е с голям сграден фонд, който  е практически 
неизползваем и неотопляем. За 2007 година то е изразходило 101 298 лв., а за 2008 година му се 
полагат 42 040 лв.! В училището се обучават 40 ученика, разпределени в 4 маломерни и слети 
паралелки. От тях 17 деца се превозват от ДОВД „Асен Златаров”- Враца ! За целта е сключен 
договор с „Автобусни превози – 98 АД” на обща стойност 9190 лв. за учебната 2007/2008 г. с 
ежедневен пробег от 60 км ! Тези абсурди са довели до изкуствено поддържане на училището в 
продължение на години и е постигната рекордната   стойност за издръжка на ученик в размер на 
2140 лв! Транспортните разходи не са отразени в издръжката на един ученик. 

Училището в с. Лиляче е изразходило средства за 2007 година в размер на 69 123 лв. За 
2008 година ще разполага с 31 530 лв. Справката за раждаемост показва прираст, но той не е 
реален, тъй като голяма част от децата са с родителите си в чужбина и не живеят на територията 
на селото от години /Справка кмет/. 

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” – с.Бели извор за 2007 година е изразходило средства в 
размер на 125 229 лв. Бюджетът му за 2008 година е в размер на 77 774 лв. Не съществува нито 
теоретична, нито практическа възможност за неговото дофинансиране. Справката за 
раждаемостта в селото сочи, че броят на децата намалява и това предопределя бъдещето му. 
Сградният фонд е в добро състояние и би могъл да бъде използван за други нужди – център за 
профилактика, дом за стари хора и др.п. 



Училище Брой на 
учениците 

Раждаемост 
2001 - 2007 

Бели извор 70 28 

Лиляче 34 80 

Нефела 56 41 

Бистрец 40 Няма данни 

Кулата 59            38 

Власатица -             13 

Всичко 259  

 
Селата Нефела, Бели извор и Лиляче отстоят на близко растояние от гр. Враца. Поради 

това предлагаме учениците от тези селища и от кварталите Бистрец и Кулата да бъдат 
пренасочени към училищата в град Враца, като се има предвид, че по Националната програма за 
оптимизация на училищната мрежа ще бъдат усвоени средства за осигуряване на безплатен 
училищен транспорт. Статистиката показва, че голям брой ученици от тези селища и към 
настоящия момент са избрали да се обучават в различни училища в град Враца. Над 80% от тези 
ученици са с етнически произход, различен от български, и пренасочването им към градските 
училища ще допринесе за по-успешното им интегриране в обществото и социална реализация в 
бъдеще. Съгласно чл.9 ал.1 и 2 от ЗНП всеки гражданин осъществява правото си на образование 
в избрано от него училище и вид обучение съобразно личните си предпочитания и възможности; 
правото по ал.1 за малолетните се ползва от родителите или настойниците им.  

ОУ ”Христо Ботев” – с. Паволче има изградена и добре поддържана база. Класните 
стаи са 8, има и допълнителни помещения, сред които кухненски блок и столова. Сградата е на 
локално парно отопление с метан. Основен проблем на училището е крайно недостатъчният 
брой деца. Към настоящия момент те са 85, разпределени в 7 маломерни паралелки от І до VІІІ 
клас. Повече от две трети от учениците пътуват – от с. Челопек, от с. Косталево и от ДОВД 
”Асен Златаров” – гр. Враца. Всички те се извозват с училищен автобус, при което се получава 
абсурдната ситуация деца от равнината да пътуват към планинско селище, за да се обучават. 
Още по-парадоксален е фактът, че учениците от с. Косталево, които посещават училището в с. 
Паволче, се превозват с автобус, който тръгва от гр. Враца, докато в същото време учениците, 
които посещават училищата във Враца, нямат осигурен превоз и пътуват сами. В този случай е 
нарушена и Заповед №РД 14-16/28.05.2004 г.на Министъра на образованието и науката, 
съгласно която при закриването на училището в с.Косталево учениците следва да бъдат 
превозвани до  ОУ ”В.Левски”- гр.Враца. Злоупотребено е с децата от ДОВД – Враца, които 
вместо да се насочват към училища в града, съобразно желанията им, са извозвани компактно в 
с. Паволче, с цел осигуряване на деца за училището. Направените разходи за превоз за учебната 
2007/2008 година  са в размер на 13 139 лв.  

 
Справка за учениците, които се обучават в с.Паволче за уч.2007/2008 година 

по класове и по населени места 
 

Селище І кл. ІІ кл. ІІІ кл. ІV кл. V кл. VІ кл. VІІ кл. VІІІкл. Всичко 
Паволче 4 2 4 0 4 4 5 3 26 
Челопек 1 3 4 0 1 2 8 3 22 
Косталево 0 1 0 0 1 1 1 4 8 
ДОВД 6 5 6 0 6 2 0 0 25 
Враца 0 0 0 0 0 1 1 3 5 
Общо 11 11 14 0 12 10 15 13 86 

 
Въпреки добрата материална база и грижливото стопанисване, училището 



в с. Паволче не би могло да издържи финансово в условията на делегиран бюджет, които 
изключват всяка възможност за подобни изкуствено поддържани учебни заведения. Училището 
е изразходило за 2007 година средства в размер на 131 599 лв./Тук не се включват 
транспортните разходи/ За 2008 година му се полагат 89 335 лв. Невъзможно е и включването на 
училището в системата на защитени училища, тъй като не отговаря на изискванията за 
отдалеченост и труден достъп. След оптимизирането на училищната мрежа учениците от селата 
Челопек и Паволче ще бъдат извозвани до гр.Враца и обратно с един автобус, осигурен по 
Оперативната програма на МОН, издръжката на който изцяло се поема от държавата. Така за 
децата ще бъде осигурена безопасност, а за родителите – по-голяма сигурност, тъй като децата 
им ще бъдат вземани и докарвани буквално до праговете на техните домове. Сградният фонд на 
училището в никакъв случай няма да бъде изоставен. Местоположението му и условията, които 
предлага, могат да го обособят като творческа база за педагогически кадри, където да се 
провеждат работни срещи, семинари и конференции на различно ниво. По този начин ще се 
запълни липсата от такова средище в Община Враца след ликвидирането на Дома на учителя. 
Самото селище има бъдеше като туристическа дестинация и съществуването му не е функция на 
училището. 

Въведената система на делегирани бюджети във всички училища от началото на 2008 г. е 
трудно изпълнима и за някои от училищата на територията на гр. Враца. 

Предлагаме сливане  и преобразуване на Начално училище „Л.Каравелов”, Прогимназия 
„Цвета Кръстенякова” и Основно училище „Давид Тодоров” в Средно общообразователно 
училище /СОУ/. ОУ „Д.Тодоров” е едно от училищата, в които след решение на сесията на 
Общинския съвет се обучават ученици в маломерни паралелки, което е нарушение на чл.3 ал.1 
от Наредба 7 от 29.ХІІ.2000 г за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /І –ІV клас минимумът е 16, а V-
VІІІ клас – 18 ученици/. Постъпило е предложение от директора на Прогимназия 
„Цв.Кръстенякова”, прието на заседание на Педагогическия съвет /Протокол №8 от 01.02.2008 
г./ за преобразуването на училището в СОУ. Посочени са следните мотиви: на територията на 
ЖК „Дъбника” с около 20 хиляди жители няма  училище за придобиване на средно образование 
и учениците, завършващи основно образование са принудени да пътуват до училища в различни 
райони на града. Има изявен интерес при проведени разговори с ученици и родители за 
обособяването на училището като СОУ. Предложението за сливане се мотивира основно от 
факта, че в една сграда към момента се намират две училища от различни степени с две отделни 
администрации. Учениците преминават от едната степен в другата в една сграда и е 
необосновано съществуването на два различни стила на управление и условия за разногласия и 
проблеми в стопанисването на общия сграден фонд.  

В ОУ ”Давид Тодоров” се обучават 256 ученици, разпределени в 14 паралелки, от които 4 
маломерни. За 2007 година изразходените средства за издръжка възлизат на 292 132 лв. За 2008 
год. се полагат 268 000 лв. Издръжката на един ученик в ОУ ”Д.Тодоров” е 1074 лв. срещу 785 
лв. средно за училищата НУ ”Л.Каравелов” и П ”Цв.Кръстенякова”. Сградата на ОУ 
”Д.Тодоров” е проектирана  за 2 000 ученика и е в окаяно състояние - от 1984 год. не е 
извършван никакъв ремонт. За саниране и ремонтни дейности са необходими повече от 1,5 млн. 
лв., което предвид затихващите функции на училището е необосновано. Сливането на това 
училище с останалите две и преобразуването им в СОУ ще даде финансова стабилност, 
обучение в нормални паралелки, осигуряване на средства за извънкласни дейности за 
оползотворяване на свободното време на учениците и не на последно място запазване на 
персонала от трите училища. С цел осигуряване на по-добри условия за работа сградата на 
новосформираното училище е предложена за реконструкция и оборудване по Оперативна 
програма  „Регионално развитие”. Сградата на ОУ ”Давид Тодоров” ще бъде предложена за 
ползване на висше учебно заведение. 

Проблеми с прилагането на делегираните бюджети се очертават в Начално училище 
„Иван Вазов” и Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Враца. Те могат да бъдат 
препоръчани на учениците, пътуващи от селата Бели извор, Лиляче, Нефела, кв. Бистрец,  кв. 
Кулата, с. Косталево, с. Челопек, с. Паволче и с. Згориград. Учениците от закритите училища 
/около 350 ученика/ ще сформират  около 17 нови паралелки, които ще бъдат разпределени в 



съществуващите в града училища в съответните степени и райони и ще подпомогнат бюджетите 
им. 

Оптимизацията на училищната мрежа поставя проблема за работните места, които ще 
бъдат съкратени. Направеният анализ показва следното : 

1. Персонал в училищата към настоящия момент. 
 

Населено място Брой педагогически 
персонал 

Брой 
непедагогически 
персонал 

Всичко - персонал 

Кулата   6 1,5 7,5 
Горно Пещене   5 2 7 
Нефела   6 1,5 7,5 
Тишевица   7 2 9 
Бистрец   7 2 9 
Паволче 10 3 13 
Чирен   3 1 4 
Бели извор 10 1 11 
Мраморен   9 3,5 12,5 
Три кладенци   9 1,5 10,5 
Лиляче   7 0,5 7,5 
Девене  12 3 15 
Баница  12 2,5 14,5 
Всичко 103 25 128 

 
Населено място Брой педагогически 

персонал 
Брой 
непедагогически 
персонал 

Всичко - персонал 

ОУ”Д.Тодоров”  24,5 7 31,5 
 
2. Персонал в средищните училища. 
 

Средищно 
училище 

Брой 
парал. 
І - ІV 

Брой 
персонал 
І - ІV 

Брой 
паралел. 
V - VІІІ 

Брой 
персонал 
 V- VІІІ 

Директор 
 

Педагог. 
персонал 

Непедаг. 
персонал  

Всичко 

Баница 5 5+2ПИГ 4 6+2ПИГ 1 16 4 20 
Девене 4 4+2ПИГ 4 6+2ПИГ 1 15 4 19 
Тишевица 4 4+2ПИГ 4 6+2ПИГ 1 15 4 19 
Всичко 13 19 12 24 3 46 12 58 
Осигурени      45% 48% 46% 

Неосигурени      57 13 70 

  
На пръв поглед при сформирането на средищните училища неосигурени с работа остават 

70 души, от които 57 педагогически и 13 непедагогически персонал. От тях на срочни трудови 
договори са 21 педагози и 8 непедагогически персонал. През 2008 г. предстои пенсионирането 
на 6 души педагогически и 2 непедагогически персонал. Пренасочените 350 ученика от 
закритите училища осигуряват теоретично работа на около 25 педагози и 8 непедагогически 
персонал, което означава около 5% безработни педагогически кадри. 
 Община Враца ще работи съвместно със Съюза на работодателите и Синдикатите за 
спазване на чл. 123 и чл. 130а от Кодекса на труда при сливането на училища и евентуалното 
освобождаване на работни места. 
 Бюрото по труда – Враца през миналата година е реализирало преквалификация на 
педагогически кадри по проект „Оптимизъм” за компютърно обучение на безработни учители. 



През тази година проектът преминава  в програма, която ще се ангажира със заетост /стажуване 
3 месеца/ и това ще даде друга възможност за реализация на кадрите. Община Враца ще 
съдейства при кандидатстване по тази програма с приоритет да се ползват освободените 
учители. 
 В закона за държавния бюджет за 2008 година не са предвидени средства за издръжка на 
Център за работа с деца. В бюджет 2008 на Община Враца са определени средства за издръжка 
от местни дейности. След разработването на формулата за  разпределение на средствата по 
единните държавни стандарти, за заплати и осигуровки на учителите в ЦРД са отделени 0,9% от 
общата субсидия. Това дава възможност да продължи съществуването на Центъра и през 
следващата финансова година, при по-добри условия в сградата, находяща се на адрес бул.”2-ри 
юни” № 56. Центърът за работа с деца е доказал през годините необходимостта от 
съществуването си като място за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности съгласно 
интересите и дарбите на децата за уплътняване на свободното им време. Преместването на 
седалището на Центъра ще осигури възможности за разширяване на дейността му – кабинети по 
безопасност на движението, труд и техника, домашен бит и икономика и др. Настоящата сграда 
на ЦРД ще се използва като зала за тържества, патронни празници и други изяви на учениците и 
децата от детските заведения, както и за нуждите на ученическия общински съвет. След 
успешното осъществяване на оптимизацията, 5% от средствата по нея ще се предвидят за 
осигуряване на условия за масов спорт и други извънкласни дейности в селищата, в които са 
закрити училищата. 

Оптимизирането на училищна мрежа е труден и болезнен процес. Това е радикална 
промяна за всички -  учители,  деца,  родители, общественост. Но този процес е неизбежен и 
необходим. Проблемът не е само въвеждането на делегираните бюджети, въпреки че именно 
финансовата стабилност е определяща за съществуването на едно учебно заведение. 
Недопустимо е в 21 век деца да учат в условия, отговарящи на тези от преди Освобождението! 
Непростимо за една  европейска община е изолирането и сегрегирането на учащи се на 
етническа основа и премълчаваното, но явно за всички разделяне на градски и селски училища. 
Националната стратегия за детето 2008-2018 година , приета с Решение на Народното събрание 
на РБ , посочва като важен фактор за отпадането от училище придържането към определени 
културни стереотипи, особено когато семейството живее в компактна група сред представители 
на собствения етнос. Ако освен това детето посещава и етнически обособено училище, 
шансовете му да се развие и реализира пълноценно са пренебрежимо малки. 

 Процесите на икономическа и културна глобализация поставят все по-настоятелно 
проблема за качеството на образованието. Доброто образование винаги е предопределящо за 
развитието и реализацията на личността. Просперитетът  на индивида е тясно обвързан със 
способността му за учене и осмисляне на опита. От друга страна една община зависи от хората, 
които я населяват и управляват не по-малко, отколкото те зависят от нея. Ако пропуснем и тази 
година възможността да обновим и приведем образованието в съответствие с изискванията на 
времето, лишаваме децата си от равен старт със своите европейски връстници и поставяме под 
съмнение способността ни да вземаме решения и управляваме с ясна визия и стратегия за 
бъдещето на Община Враца. 

           Ползвани нормативни документи, материали и справки : 
 ����  Лисабонска стратегия на ЕС. 

 ���� Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и подготовка 2006 – 2015 година. 

 ���� Национална програма за интеграция на децата и учениците от етнически 

малцинства.  

 ����  Закон за народната просвета. 

 ����  Правилник за прилагане на закона за народната просвета. 

 ���� Инструкция № 2/29.07.1994г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” 

или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и 

правоспособност 

 ����  Наредба № 7/29.12.2001 година за определяне на броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. 



 ����  Национална стратегия за детето 2008 – 2018 година 

 ����  Стратегия за развитие на образованието в Община Враца за 2007 – 2011 година. 

♦   Обща педагогика 

            ♦  Психология на образованието – Е.Герганов и Хр.Кючуков, 1999 г 

            ♦   Закон за бюджета на РБ 2008 година 

            ♦   РМС №20 от 21.01.2008 г. 

            ♦   ЕБС – Община Враца 

 


