
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-СЕВЛИЕВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Д-Р ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

до

1,10. ОТНОСНО: Преобразуване на Начално училище „Свети свети Кирил и Методий”, град
Севлиево и Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево в Основно училище „Стефан
Пешев”, град Севлиево чрез сливане.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 051, Протокол № 4 от редовно заседание на Общински съвет - Севлиево, 
проведено на 25 април 2007 година, е приета Програма за оптимизиране на училищната мрежа в 
община Севлиево за периода 2007-2015 година, в която са разписани мерки за оптимизиране на 
училищната мрежа в община Севлиево за постигане на качествен образователен процес, 
ефективно използване на човешкия и финансов ресурс, с оглед осъществяване на реформите в 
образователната система.

Анализът на изпълнение на план-приема в първи клас и функционалността на сградния 
фонд през настоящата учебна година дава основание да се предприемат мерки за 
осъществяването на дейности, които имат за крайна цел постепенно привеждане на училищната 
мрежа в съответствие със социално-икономическите характеристики на общината.

През последните години демографският фактор дава своето отражение върху общия брой на 
учениците в град Севлиево и в съставните на общината селища. През учебната 2006/2007 година 
броят на учениците в общинските училища е бил 3120, а през настоящата 2013/2014 година -  
2574. Налице е задълбочаващата се тенденция към трайно намаляване броя на децата в 
задължителна училищна възраст. Това е проблем в национален мащаб, но последствията от него 
се решават на общинско ниво, отчитайки спецификите на общината и всяко населено място ~ 
демографски промени, население, етнос, географско разположение, транспорт, материална база и 
др.

Анализът на актуалното състояние на мрежата на общинските училища в община Севлиево 
извежда на преден план няколко проблема, които са основни мотиви за необходимостта от 
преобразуване на Начално училище „Свети свети Кирил и Методий”, град Севлиево и Основно 
училище „Стефан Пешев”, град Севлиево в Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево 
чрез сливане.

През последните пет години броят на учениците и паралелките в горепосочените училища е 
както следва:
Начално училище „Св. Учебна Учебна Учебна Учебна Учебна
св. Кирил и Методий” 2009/2010 г. 2010/2011 г. 2011/2012 г. 2012/2013 г. 2013/2014 г.

Брой ученици 175 173 169 162 159
Брой паралелки 8 8 8 8 8
Средна пълняемост 21,8 21,6 21,1 20,2 19,8

Основно училище Учебна Учебна Учебна Учебна Учебна
„Стефан Пешев” 2009/20010 г. 2010/2011 г. 2011/2012 г. 2012/2013 г. 2013/2014 г.

Брой ученици 553 541 539 527 534
Брой паралелки 25 25 25 24 24
Средна пълняемост 22,1 21,6 21,5 21,9 22,3



От данните става видно, че в НУ „Св.св. Кирил и Методий” е трайна тенденцията за 
намаляване броя на учениците, както и намаляване на средната кълняемост в паралелките. През 
настоящата учебна година е осъществен прием на ученици в първи клас, като са сформирани две 
паралелки с минимален брой ученици /1 6  /, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена. В хода на учебната година е налице 
движение на ученици, в резултат на което има период, в който паралелките са били маломерни ~ 
с по 15 ученика. Няколко последователни години в първи клас се записват деца на 6 години /през 
учебната 2013/2014 - 6 деца/, с цел попълване на паралелките. В подготвителната група към 
училището 8 от децата са на 5 години, което е предпоставка за записването им в първи клас през 
следващата учебна година. Обучението на учениците в НУ „Св.св. Кирил и Методий” се 
осъществява до IV клас, като след това класовете се разформироват и всеки ученик се записва в 
V клас в друго училище по избор. Материалната база на училището е добра, има физкултурен 
салон и столова за хранене, но от 12 класни стаи се използват само 8.

В същото време в ОУ „Стефан Пешев” се наблюдава тенденция за поддържане на 
сравнително постоянен брой ученици през годините, с добра нормативна средна пълняемост на 
паралелките. Приемът на ученици в първи клас се реализира в три паралелки с оптимална 
пълняемост. Част от класовете в начална степен се обучават в сградата на бившето Абаджийско 
училище, която разполага само с 6 класни стаи и няма физкултурен салон, което води до 
затрудняване на учебния процес.

В изпълнение на заложените мерки в Програма за оптимизиране на училищната мрежа в 
община Севлиево за периода 2007-2015 година следва да се предприемат адекватни мерки за 
преструктуриране на Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”. Най-благоприятният вариант, 
както за учениците и техните родители, така и за педагогическия персонал е преобразуването му, 
чрез сливане с Основно училище „Стефан Пешев”.

В резултат от преобразуването чрез сливане на Начално училище „Св.св.Кирил и Методий”, 
град Севлиево, с 159 ученици, и Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево, с 534 
ученици в едно Основно училище ще се постигне :

- оптимизиране броя на паралелките в Ги V клас на ниво община;
- постигане на добра средна пълняемостта на паралелките;
- оптимизирано използване на финансовия ресурс /разходи за горива, електроенергия и 

вода/, в резултат на ефективно използване на сградния фонд;
- създаване на възможности за обновяване и осъвременяване на материално-техническата 

база на преобразуваното училище;
- осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на учениците;
- повишаване на ефективността на публичните разходи за образование.
Имайки в предвид мотивите, подробно изложени по-горе, предлагам на Общинския съвет -  

Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.Ю, ал.6 и чл.45, ал.2 от Закона за народната просвета, чл.12, ал.2 
и ал.З от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Общинският съвет дава 
съгласие за следното;

1. Начално училище „Св.св. Кирил и Методий”, град Севлиево и Основно училище „Стефан 
Пешев”, град Севлиево да бъдат преобразувани чрез сливане в Основно училище „Стефан 
Пешев”, с адрес: град Севлиево, ул. „Росица“ № 16, считано от 01.07.2014 година.

2. За оптимизиране използването на сградния фонд при организация на учебно- 
възпитателния процес в преобразуваното Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево да 
се използват сградата на Начално училище „Свети свети Кирил и Методий”, град Севлиево и 
сградата на Основно училище „Стефан Пешев”, град Севлиево, ул. „Росица“ № 16 . Сградата,



използвана до момента от Основно училище „Стефан Пешев“, разположена на ул. „Мара 
Гидик“№17 (т.нар. Абаджийско училище), освободена в резултат на преобразуването, да се 
използва за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности в община Севлиево.

3. Общинският съвет задължава Кмета на община Севлиево да предприеме необходимите 
действия, съгласно чл.12 ал.2 и ал.З от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, 
за подготовка и изпращане на мотивирано предложение до Министъра на образованието и 
науката.

4. Възлага на Кмета на община Севлиево да внесе проектно предложение за финансиране на 
дейности по подобряване на материално-техническата база на Основно училище „Стефан 
Пешев“, гр.Севлиево при наличие на Национална програма на МОП „Оптимизация на 
училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”.

КМЕТ:
Д-р ИВАН ИВА̂ ЙОВ

инж.КИ/инж.СХ


