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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

� ОБРАЗОВАНИЕТО - НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ 

� ТРАДИЦИОННО СИЛЕН СТРЕМЕЖ НА БЪЛГАРИНА КЪМ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

� ОБРАЗОВАНИЕТО - ФАКТОР ЗА СОЦИАЛЕН, КУЛТУРЕН И 

ИКОНОМИЧЕСКИ  ПРОСПЕРИТЕТ 

� ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА НА СВЕТА И КОНКУРЕНТНОСТ НА ПАЗАРА 

НА ТРУДА 

� ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ЛИЧНОСТТА СЕ ОСНОВАВА НА СИСТЕМАТА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ 

ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

� КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

 

 

ІІ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

В процеса на изпълнение на тази стратегия ще бъдат включени да 
участват държавни, общински, неправителствени и други институции, 

които имат отношение по проблемите на образованието и ще гарантират 
реално изпълнение на заложените дейности. 

� Общински съвет 
� Общинска администрация 

� Учебно - възпитателни заведения 

� Училищни настоятелства и родителски комитети 

� Кметства 

� МК за БППМН 

� Отдел за закрила на детето 

� НПО  

� Спортни клубове 

� Младежки организации 

� Читалища 

� Синдикати - ОбС на СБУ  

� Съюз на работодателите в системата на народната просвета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

За изработването на настоящата стратегия се налага да се съобразим 

със специфичните условия в общината. 

В община Златоград има общо 9 /девет/ населени места, в т.ч. и 

административния център Златоград. Населението на общината от 
последното преброяване от 2001 г. е 14 042 /13 281/ души. От тях в 

Златоград живеят - 7 942 /7 493 /,  Старцево - 2749 /2629/,  Долен - 1339 

/1259/,  Ерма река - 1157 /1085/, Аламовци - 393 /396/ , Кушла -106 /94/, 

Цацаровци - 117 /110/ , Пресока - 86 /82/, Страшимир - 153 /133/, в скоби е 
отбелязано населението през 2004 година . Жителите в цялата община 
непрекъснато намаляват и така броят на децата и учениците постянно 

спада. Това се отразява на паралелките и групите, които се формират в 

учебните звена. 

Основни сектори в икономическото развитие на община Златоград са: 
текстилен, шивашки, минен, търговия и услуги, мебелен, машиностроене,  

а от няколко години и в сферата на туризма. В общината има населени 

места /като Аламовци, Кушла, Цацаровци, Пресока/ в които няма 
работещи фирми, безработицата е висока и това принуждава младите 
семейства да напускат селата. Във всички населени места от общината 
делът за работни  места  за мъжете е по малък. Поради това голяма част от 
тях пътуват в страната и чужбина, за да търсят работа. Ограниченията при 

трудовата реализация, сравнително ниското заплащане кара доста 
семейства да променят местожителството си. Общината ни е отдалечена от 
големите административни центрове, което затруднява посещението на 
учениците в големи културни центрове, а също ограничава  и изявените 
деца в различните области - спорт, култура и т.н.      

Това са обстоятелства, които не могат да бъдат променени изведнъж, и 

затова трябва да се съобразим с тях и на базата на тези специфични 

условия в общината  да изработим общинската стратегия за развитието на 
образованието.  

 

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСИТЕМА В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

Отчитайки многобройните предизвикателства и динамични процеси 

в обществото, Общинска администрация отделя сериозно внимание на 
образовтелната дейност в общината, защото е убедена в нейното важно 

значение за бъдещето. Непрекъснато се създават по-добри условия и 

предпоставки за развиване на учителските колективи и техните 
взаимоотношения с общината и различните институции. 

През настоящата учебна година  общинската образователна система 
се представлява от седем учебни заведения, две обслужващи звена и пет 
целодневни детски градини. 



Учебните заведения се разпределят по видове, както следва: 
� четири основни училища - ОУ "В.Левски" Златоград, ОУ "Св.Св.Кирил 

и Методий" Долен, ОУ "В.Левски" Ерма река, ОУ "Г.Бенковски" 

Аламовци 

� три средни училища - СОУ "Антим І" Златоград, СОУ "Св.княз Борис І" 

Старцево, ПГ "Х.Ботев" Златоград 

В тях се обучават 1618 ученика в  89 паралелки, като средно за общината в 

паралелка има 18 ученика. Разпределението на учениците по училища и 

паралелки е видно от Приложение №1.  В следващите таблици е посочен 

средния брой ученици за Златоград и останалите населени места. 

Таблица №1 
№ Училище  Паралелки  Ученици  Среден брой 

ученици 

1 ОУ Златоград 22 470 21 

2 СОУ Златоград 17 355 21 

3 ПГ Златоград 12 259 22 

 ВСИЧКО 51 1084 21 

 

Таблица №2 
№ Училище  Паралелки  Ученици  Среден брой 

ученици 

1 СОУ Старцево 14 294 21 

2 ОУ Долен 8 136 17 

3 ОУ Ерма река 8 82 10 

4 ОУ Аламовци 3 22 7 

 ВСИЧКО 33 534 16 

 

Основният извод който можем да направим е, че при средна 
пълняемост на паралелките за града 21 ученика, тази на училищата по 

селата е 16 и с всяка изминала година намалява. Тенденцията за закриване 
на учебни звена не е нова. През последните петнадесет години в общината 
са закрити три училища - в с.Фабрика, в Станкова махала, в с.Страшимир и 

една детска градина в Златоград.  

Освен намаляващия брой ученици има и други проблеми, които трябва да 

бъдат отбелязани и да се търсят рационални решения при структуриране 
на общинската мрежа от учебни звена: 

� В една сграда, тази  на СОУ "Антим І" са  настанени две училища 

заедно с  ПГ "Х. Ботев ", която се финансира от МОН.  

� В двете общински училища в Златоград има обучение от 5 до 8 клас. 

Учениците, които завършват начална степен в ОУ "В. Левски" съобразно 

избора на родителите продължават в едно от двете училища. Този факт 
създава известно напрежение при формирането на паралелките в пети клас. 

В същото време не може да се изключи и положителната страна от 
наличието на избор на училище и преподаватели за ученици и родители 



при обучението от 5 до 8 клас.  За тази учебна година , броя на паралелките 
в първи клас намалява и сега са две. Това означава, че след четири години, 

или в 2009 г.  за пети клас ще има само по една паралелка в училище. За 
учебните 2006/2007 и 2007/2008 години от данните за броя на децата 
/Приложения № 2 и 3/ в първи клас ще има по три паралелки, след което 

отново стават по две паралелки. Тези тенденции показват, че след 2010 

година в Златоград трябва да има, един от следните варианти: 

А/ Едно СОУ за всички ученици от 1 до 12 клас и една професионална 
гимназия, в която да има и професионално обучение /след 7 или 8 клас, не 
се завършва  средно образование/ 
Б/ Едно ОУ за всички ученици от 1 до 8 клас и две гимназии - 

профилирана или непрофилирана  и  професионална. 

При предстоящото съсредоточаване на ученици в Златоград от особена 
важност е да се запази съществуващото Ученическо общежитие. 

В с. Старцево съобразно възможностите и броя на учениците ще остане 
само по една паралелка горен курс, без професионална подготовка. 

Всички  тези промени не трябва да се отразяват върху качеството на 
образованието, а за учителите трябва да има и алтернатива за трудова 
заетост. В малка община, като нашата са ограничени и възможностите за 
реализация на учителските кадри извън образованието. 

Детските градини  в общината са пет - две в Златоград, Старцево, 

Долен и Ерма река. За нуждите на родителите има самостоятелна детска 
ясла в Златоград с три групи и една яслена група към детската градина в с. 
Старцево. Разпределението на децата по видове групи е посочено в 

Приложение №2.  

В сферата на общинското образование от 01.01.2006 г. са заети 259 щатни 

бройки, като от тях 192 са за педагогически персонал и 67 за 
непедагогически персонал. В ПГ "Х.Ботев" има общо 40 щатни бройки, от 
които 28 педагогически и 12 непедагогически персонал. Разпределението 

на учителите по образователен ценз и професионална квалификация е 
посочено в Приложение №4. В общината няма незаети длъжности  и  има 
назначени трима педагогически съветника и един логопед.Столово хранене 
е организирано в две училища - ОУ Златоград и СОУ Старцево. Здравни 

кабинети има в училищата в Златоград, Старцево и двете детски градини в 

Златоград, общо 5 медицински специалисти. 

Анализирайки броя на съществуващите училища, детски градини, 

учители, ученици и деца, съблюдавайки правителствената политика, 

общината винаги е била за запазване на учебните звена, както и за пълен 

обхват на децата и учениците в тях. За отношението на ученици и 

родители, от общината към училище и учебния процес се проведе анкета, 
чиито резултати са отразени в Приложение №5. Отчитайки социално-

икономическите и демографски промени в страната, част от които е и 

община Златоград, се търсят всички възможности за запазването на всички 



учебно-възпитателни заведения, до когато е възможно, като се използват 
различни форми. 

Образователната система в община Златоград има реални значими 

постижения, с които може да се гордее и които трябва да бъдат 
анализирани и развити, но има и не малко слаби страни, които трябва 
постепенно да бъдат преодолявани.      

 

V. SWOT – АНАЛИЗ  НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА  СИСТЕМА  В  

ОБЩИНА  ЗЛАТОГРАД 

СИЛНИ  СТРАНИ 

/ предимства / 

СЛАБИ  СТРАНИ 

/ недостатъци / 

І. Учебно – възпитателен процес. 
1. Прием на децата в детските градини. 

- Висок е % на обхванатите деца в 

разкритите в общината /яслени/, 

целодневни и полудневни групи; 

- Образователно – възпитателният 
процес с шестгодишните е добре 
организиран в разкритите 5 

целодневни подготвителни групи 

към детските градини и   1 

полудневна към детска градина.  

- В града групите са сформирани на 
базата възрастта на децата и 

желанието на родителите; 

- Всички подлежащи една година 
преди постъпване в първи клас са 
обхванати; 

2. Прием на учениците в училищата. 

- Постигнат е 100% на обхваната 
ученици подлежащи на    
задължително обучение до 16 

годишна възраст; 
- Успешно се изпълнява държавният 

план-прием в Професионалната 
гимназия”Христо Ботев” и в 

СОУ”Антим І”; 

- Професионалното и профилирано 

образование е подчинено на 
социално-икономическото развитие 
на общината. 

Професионалните паралелки 

 

 

 

- В детските градини по селата 

децата са обхванати в смесени 

групи от 2 до 5 годишна възраст 

и това затруднява 

образователно-възпитателния 

процес. 

- Не всички деца със специфични 

образователни потребности са 

обхванати в детските заведения; 

 

 

 

 

- Не са интегрирани всички деца 

със специални образователни 

потребности. 

- През последните години 

прогресивно се увеличават 

отсъствията на учениците от 

гимназиален етап по 

основателни и неоснователни 

причини в съответствие с 

ППЗНП. 

 



обхващат следните специалности: 

“Технология на облеклото”, 

“Оператор в шевното 

производство”, “Оператор в 

тъкачното производство”, 

“Оперотор на ММ”, “МАОС”, 

“Кулинар”, “Среден и дребен 

бизнес”; 

Профилите в СОУ”Антим І” са: 
“Чуждоезиков – немски 

език”,“Природоматематически”, 

“Туризъм”. 

- През последните няколко години се 
увеличи % на ученици, които 

остават да учат в общинските 
училища след VІІ и VІІІ клас. 

- Учебно-възпитателния процес е 
организиран на една смяна, а за 
СОУ”Антим І” и Професионална 
гимназия”Христо Ботев” на две 
смени. 

- За нуждите на учениците от 
училищата в гр.Златоград е 
осигурено общежитие 

- За подпомагане на учебно-

възпитателния процес и за 
задоволяване потребностите на 
учениците и социалните нужди на 
семействата са разкрити 

полуинтернатни групи във всички 

училища и са назначени 

възпитатели. 

3. Възпитателна работа с подрастващи 
- Приета е стратегия за закрила на децата на 

Общинския съвет по Закрила на детето.  

- Изготвя се всяка година план-

програма за дейността на 
Общинската комисия за борба 
срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни. 

- Към Общински детски комплекс  в 

град Златоград са изградени клубове 
”Журналистика”, “Общество и 

личност”, “Модерен балет”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Не се работи достатъчно за 

стимулиране на даровитите 

деца. В най-ранна детска 

възраст трябва целенасочено да 

се следи какви таланти 

проявяват децата и да  се 

насърчава и подпомага 

развитието им. 

- Недостатъчна е дейността на 



“Екология”, както и кръжок 

“Математика и химия”. 

-   Изградени са различни форми за 
извънкласна работа и СИП към 

училищата, които да развиват 
творческите и физичиските 
способности на учениците. Това са: 

СИП-“Български език и литература”, “Чужд 

език/английски език или немски език/”, “Математика”, 

“Човекът и обществото”, “Информационни и 

комуникационни технологии”. 

Извънкласни форми: 

“Танци”, “Народни танци”, 

“Фотография”, “Баскетбол”, 

“Футбол”.  

Всички тези форми спомагат за 
активното  и масово участие на 
учениците в тържества и програми 

по повод различни празници в 

общината, региона и в 

побратимения гръцки град 

Хрисуполис. 

- Към читалищата в град Златоград, 

с.Старцево, с.Ерма река и с.Долен са 
организирани ученически групи по : 

“Народни танци”, “Танци”, 

“Народно пеене”, “Детска вокална 
група” и др., които участват в 

различни дейности на общинско, 

регионално и национално ниво. 

4. Оптимизация на училищната мрежа 

Действащите училища сега отговарят на 
следните изисквания  

- В повечето училища има добри 

условия за учебен труд на 
учениците 

- Учебните дисциплини се 
преподават от съответните 
специалисти 

- Утвърждава се правото на избор на 
втори чужд език 

всички нива с младежите и 

липсва цялостен анализ на 

техните потребности. 

- Липсват качествени и добре 

оформени тематични брошури, 

диплянки и др. материали за 

работа с родители и ученици. 
- Не е изградено гражданско 

общество, с цел премахване на 
негативното отношение към 

образователната система. 

- Родителската общност не се 

включва достатъчно активно в 

училищния живот. 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В малките училища / ОУ Аламовци/ 

броят на учениците не може да покрива 
изискванията на Наредба №7/2000 г. на 
МОН и това води до: 

- Съществуване на паралелки под 

определения минимален праг  
- Сформиране на слети класове, но 

особено в V-VІІІ клас това води до 

спад в качеството на образованието 



- Насочване и влагане на 
финансовите средства за 
подобряване на  материалната база  

 

 

 

 

ІІ.Кадрови ресурси 

- В детските градини и училищата 
работят учители с висока 
професионална квалификация и 

много добър педагогически опит. 
- В общината са назначени 3 

педагогически съветника, 2 

логопеди и 1 ресурсен учител за 
работа с деца със специални 

образователни потребности. 

- От 2005 година се провеждат 
квалификационни дейности с 
учителите от І до ХІІ клас. 

- Провеждат се форуми с 
представители на МОН, РИО – 

Смолян и др. за обсъждане на 
актуалните проблеми в 

образованието. 

- Във всяко училище и детска градина 
се организират семинари и дискусии 

с учителите по новите учебни 

програми. 

- Провеждат се обмени на 
положителен опит с колеги от други 

региони. 

- Подсигурени са социални 

придобивки за ръководните кадри и 

персонала към учебните заведения. 

- В детските градини в града е 
отпусната щатна бройка за 
музикален ръководител. 

ІІІ. Учебно-техническа и материална 

база 
Материално-техническата база в учебно-

възпитателните заведения се поддържа в 

добро състояние. Създадени са и 

функционират специализирани кабинети в т.ч. 

- Лишаване от възможност на 

учениците  да избират втори чужд 

език 

- Влошаване на материалната база 
поради невъзможност за 

допълнителни инвестиции 

 

 

 

- Не всички училища имат 

педагогически съветници или 

логопеди и това води до 

влошаване на възпитателната и 

корегираща работа с децата. 

- Не са достатъчни формите за 

квалификация на учителите, 

преподаващи по новите учебни 

програми. 

- Нередовно се провеждат 
семинари и дискусии с авторите 

на учебниците по нови учебни 

програми. 

- Не всички детски градини имат 

назначен музикален 

ръководител. Особена нужда се 

забелязва в детските градини в 

селата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и по информационни технологии. През 
последните десет години се извършени 

следните по-важни ремонти: 

СОУ”Антим І” гр.Златоград 

- изградена е нова покривна 
конструкция 

- основен ремонт на физкултурен 

салон 

- подобрени са физкултурните 
площадки 

- подновена е старата парна 
инсталация и осветлението 

- подменена е старата дограма с нова 
PVC 

- разполага с кабинети-физика, 

химия, биология, трудово обучение 

- оборудвани са 2 зали ,15 компютъра 

 

ПГ “Христо Ботев” гр.Златоград 

 

- Училището провежда теоретични 

занятия по учебна практика в 

сградата на СОУ”Антим І” 

гр.Златоград 

- Разполага с три учебни 

работилници 

- Работилниците са снабдени с 
машини и инструменти за 
придобиване на професионални 

умения от учениците по 6 

специалности 

- Оборудвани са 2 компютърни зали с 
18 компютъра 

 

ОУ”Васил Левски” гр.Златоград 

 

- направен е частичен ремонт на 
старата сграда, възстановена и 

освежена е външната фасада и 

часовниковата кула 

- завършен е дълго проточили я се 
основен ремонт на голям 

физкултурен салон 

- Необходими са ремонти и 

подобрения на външната фасада на 
училищата-ОУ”Васил Левски” 

гр.Златоград и ОУ”Васил Левски” 

с.Ерма река. 

- Необходими са още подобрения за 

спортните площадки на открито в 

училищата и детските градини. 

- Липсват физкултурни зали в 

СОУ”Св.Княз Борис” с.Старцево и 

ОУ”Св.св.Кирил и Методии” 

с.Долен. 

- Физкултурния салон в ОУ”Васил 

Левски” гр.Златоград не 

функционира пълноценно поради 

недостатъчно гориво за отопление. 

- Плувния басеин към ОУ”Васил 

Левски” гр.Златоград не е довършен 

и съоръжен с необходимите 
пречиствателни и отоплителни 

инсталации и не функционира. 

- Необходими са основни ремонти и 

смяна на оборудването в 

ученическите столове в училищата и 

кухненските блокове в детските 

градини. 

- Необходим е основен ремонт на 
сервизните помещения в 

СОУ”Антим І” гр.Златоград и 

ОУ”Васил Левски” с Ерма река – ІІ 
етаж. 

- Необходим е основен ремонт на 
покривните конструкции на 
ОУ”Васил Левски” гр.Златоград, 

ОУ”Св.св.Кирил и Методии” 

с.Долен и частични довършителни 

ремонти на покривните конструкции 

в СОУ”Антим І” гр.Златоград и 

ОУ”Васил Левски” с.Ерма река. 

- Необходимо е да се продължи с 

проекта за енергийна ефективност – 

смяна на остарялата дограма с PVC 

дограма във всички училища, с 



- оборудвани са 3 компютърни зали с 
29 компютъра 

 

СОУ”Св.Княз Борис” с.Старцево 

 

- цялата сграда е основно 

ремонтирана 

- основен ремонт на ученическия стол 

- основен ремонт на сервизни 

помещения 

- разполага с кабинети по химия и 

биология 

- разполага с работилница за 
провеждане на часовете по мебелно 

производство 

- оборудвани са 2 компютърни зали с 
16 компютъра 

- изградена е парна инсталация за 
отопление 

- подобрени са физкултурните 
площадки 

 

ОУ”Васил Левски” с.Ерма река 

 

- извършен е основен ремонт на 
старата част от училищната сградаи 

е подменена с нова покривната и 

конструкция 

- извършени са частични ремонти за 
подобряване на осветителните тела 
в класните стаи 

- извършен е основен ремонт на 
сервизните помещения на І етаж 

- входните врати са подменени с PVC 

дограма 

- извършен е ремонт на подовите 
настилки в 5 класни стаи/ балатума 
е заменен с теракот/, физкултурната 
зала/ балатума е заменен с шпонт/ 

- създадена е физкултурна зала за 
гимнастически упражнения 

- подобрени са физкултурните 
площадки 

изключение на СОУ”Антим І” 

гр.Златоград. 

- Училищните мебели в класните стаи 

са полуразрушени и 

остарели/чинове, маси, бюра, 

столове, шкафове и дъски/. 

 

ПГ “Христо Ботев” гр.Златоград 

- Много трудно се осъществява 

текущия ремонт в 

машиностроителното и текстилно 

хале/стара конструкция, 

амортизиран покрив, огромни 

стъкла/. 

- Затруднена е реализацията на 

изработваната продукция. 

 

СОУ”Св.Княз Борис” с.Старцево 

- Не е комплектована с необходимите 
машини работилницата за обучение 
по специалността “Производство на 
мебели”. 

- В сградата на училището е 
разположено шивашко предприятие. 

 

- Липсват медицински кабинети в 

училищата и детските градини в 

селата на общината. 

- С изключение на ПГ”Христо Ботев” 

гр.Златоград компютърните зали в 

останалите училища нямат достъп 

до Интернет. 
- Необходимо е оборудване на всички 

детски градини с 1 компютър за 
административни нужди. 

- Не е създадена добра подкрепяща 

материална среда за децата със 
СОП. 

- Липсва добро оборудване на 
детските градини със съвременни 

технически средства за 



- разполага с кабинети по биология и 

БД 

- оборудвана е 1 компютърна зала с 
12 компютъра 

ОУ”Св.св.Кирил и Методии” с.Долен 

 

- извършен е частичен ремонт на 
външната фасада   

- подобрени са физкултурните 
площадки 

- оборудвана е 1 компютърна зала с 
10 компютъра 

ОУ”Георги Бенковски” с.Аламовци 

 

- асфалтиран е училищния двор 

- оборудвана е 1 компютърна зала с 6 

компютъра 

 

ОДК гр.Златоград 

 

- разполага със самостоятелен етаж в 

общинска сграда – в сравнително 

добро състояние 

- има един компютър за 
административни нужди 

 

УО "Н.Вапцаров"Златоград 

 

- трите етажа на общежитието имат 
необходимост от основен ремонт 

- подновяване на инвентара в стаите 

на учениците и занималните 

 

 

ЦДГ “Снежанка” гр.Златоград 

 

- направена е нова външна фасада на 
сградата 

- извършен е частичен ремонт на 
покривната конструкция 

- извършено е частично подобрение 
на детските площадки за игри на 

дидактическите игри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



открито 

ЦДГ “Радост” гр.Златоград 

 

- извършени са вътрешни частични 

ремонти 

- извършено е частично подобрение 
на детските площадки за игри на 
открито 

 

ЦДГ "Щастливо детство" с.Старцево 

 

- извършен е частичен ремонт на 
сградата 

- извършено е частично подобрение 
на детските площадки за игра на 
открито 

 

ЦДГ “Детелина “ с.Ерма река 

 

- преместена в друга сграда на която 

е направен основен ремонт 
- изградена е малка детска площадка 

 

ЦДГ"Детски свят" с.Долен 

 

- направен е основен ремонт на ІІ 
етаж и частичен ремонт на фасадата 

- извършено е частично подобрение 
на детските площадки за игра на 
открито 

 

 

- В ОУ”Васил Левски” гр.Златоград и 

в СОУ”Св.Княз Борис” с.Старцево 

ученическите столове 
функционират, в останалите 
училища има осигурени ученически 

лавки за закуски. 

- Отоплението в училищата и 

детските градини се извършва, 

както следва: 
          4 училища, 1 ученическо 

общежитие и 3 ЦДГ са с парно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отопление – течно гориво; 

          3 училища и 2 ЦДГ са с печки на 
твърдо гориво; 

          ОДК е с ел.отопление; 

- Осигурен е безплатен транспорт за 
учениците от махалите: 

Крушкова махала-училище с.Ерма 
река 

Станкова махала-училище с.Долен 

От Пресока до с.Старцево 

- Направен е проект за физкултурен 

салон в СОУ”Св.Княз Борис І” 

с.Старцево. 

- В ОУ”Васил Левски” гр.Златоград и 

СОУ”Антим І” гр.Златоград 

разполагат със здравни кабинети и 

медицински персонал.   

 

 

ІV. Финансиране 

- Въведена е система на делегиран 

бюджет за общинските училища, с 
което са постигнати следните 
положителни резултати: 

А/ Ясно регламентирани и прозрачни 

отношения между общината и 

училищата 

Б/ Липса на неоправдано прехвърляне 
на отговорности 

В/ Системата на ДБ дава възможност 
да се приоретизират потребностите на 
учебното заведение 
Г/ 80% делегирана финансова 
отговорност на директорите 

Д/ По-рационално и целесъобразно 

събиране и изразходване на средствата 

Е/ Създаване на предпоставки за по-

добро качество в образованието 

Ж/ Обогатяване и осъвременяване на 
материално-техническата база 

З/ Носене на цялата отговорност от 
директора за разходването на 
финансовите средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- При прилагане на системата за 

делегирани бюджети все още не са 
решени проблемите с: 

А/ Разработване на повече проекти, 

като средство за набиране на 
допълнително финансиране 

Б/ Използване на финансовите средства 

за повишаване на качеството на 

образование 

В/ Насочване на средства към 

подобряване на спортната база в 

училищата 

Г/ Прилагане на системата на ДБ в 

детските градини 

- Директорите на учебните звена не 

работят достатъчно по различини 

донорски програми за допълнителни 

приходи и повишаване качеството на 
обучението 

- Необходимо е училищните 



И/ Има условия за търсене на 
допълнителни финансови средства 

- Създадена е организация за 
набавяне на собствени приходи, 

чрез отдаване на помещения под 

наеми и т.н. 

 

 

 

 

 

 

V. Социални фактори 

- Социалната политика на общината е 
насочена към проблемите на 
учениците. 

- За учениците, които живеят в 

махали е организиран безплатен 

транспорт. 
- Организирано е безплатно 

предоставяне на закуски и топъл 

чай за учениците от І до ІV клас във 

всички училища. 

- В училищата-ОУ”Васил Левски” 

гр.Златоград, СОУ”Св.Княз Борис І” 

с.Старцево има организирано 

столово хранене/закуски и обяд/, 

като общината залага в бюджетите 
им средства за поевтиняване и 

режийни разноски. 

- Всички училища имат ученически 

лавки за закуски. 

- Всички детски градини на 
територията на общината 
разполагат с необходимия персонал 

за приготвяне на топли закуски и 

обяд на децата. 

- За детските градини в града има 
осигурен медицински персонал. 

- За децата от подготвителните групи 

и учениците от І до ІV клас са 
осигурени безплатни учебници и 

учебни помагала. 

ръководства да засилят интереса на 

родителите към учебния процес и 

подобряване дейността на 
училищата 

- Необходимо е да се помисли и да се 
потърси възможност за допълване 
във формулата за ДБ критерии за 

качество / успех, продължаване на 

образованието, резултати от 
национални олимпиади, състезания 

и т.н./ 

 

 

 
- За детските градини в малките 

населени места няма осигурен 

мецински персонал. 

- Обезпечаването на детските градини 

с помощен персонал по различните 
програми от БТ и общината не е в 

достатъчна степен ефективно-

/съкратени са квалафицирани 

работници, а се назначават 
неквалифицирани/. 

- Обзавеждането в кухненските 
блокове на детските градини е 
амортизирано 

- Не е решен проблемът със столовото 

хранене от гледна точка на това да 
се акцентира повече върху 

социалната диференциация на 
ползващите поевтиняването. 

- Не се изпълнява колективния трудов 

договор на национално ниво в часта 
си за размерите на сумите за: 

- Сумите за работно облекло са с 50-60% 

по-малко. 

- Поевтиняване на картите за 
пътуващи учители с 25% по-малко 

се изплаща. 

- Необходимо е подобряване 
условията за здравословен и 

безопасен начин на живот за децата 



- В библиотеките на всички училища 
все още има безплатни учебници по 

отделни учебни предмети, които се 
предоставят за целогодишно 

ползване на всички ученици от V до 

VІІІ клас. 

- Редовно се изплащат стипендии на 
учениците от ІХ до ХІІ клас по 

отличен успех, както и стипендии 

на ученици от социално слаби 

семейства и сираци. 

- Осигурени са социални придобивки 

за учителите и помощния персонал: 

- Допълнителен платен годишен 

отпуск – до 8 дни. 

- Допълнителен платен годишен 

отпуск за майки с две или повече 
деца до 18 годишна възраст. 

- Поевтиняване на картите за 
пътуване и работно облекло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

и учениците. 

- Не всички Училищни настоятелства 
имат съдебна регистрация по новите 
изисквания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VІ .РАЗВИТИЕ  НА  ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО . МИСИЯ  И  ОЧАКВАНИ  

РЕЗУЛТАТИ 

     В образователното дело в община Златоград има изградени традиции. 

Те се изразяват в утвърдените видове училища – общообразователни и 

професионална гимназия. Всички те са съхранили добрите традиции на 
българското образование и се стремят да изграждат собствен облик. В 

синхрон с развиващия се поминък и традиционни занаяти в града са 
разкрити и професионални паралелки. Съобразявайки се с основната 
стратегия за развитие на общината в сферата на туризма се разкриха и 

утвърдиха професионални паралелки по специалността "Кулинар" и 

профилирани паралелки "Туризъм". Съобразени с икономиката на 
общината са изучаваните специалности: производство на мебели, оператор 

в шевното производство, оператор в тъкачното производство, оператор на 
ММ и др.  Има необходимост от разкриването на нови паралелки за 
професионално образование и обучение в областта на туризма и 

художествените занаяти. 

     Всяка детска градина и училище имат определени постижения в 

различни области, с които могат да се гордеят, но същите трябва да се 
развиват и променят в синхрон с промените и изискванията на днешното 

време. 

     Обновлението, което предлагаме в тази стратегия, съхранява добрите 
традиции и ще осъществи необходимите и разумни промени. Те 
предвиждат да направят училището рентабилно – т.е. ефективно, ефикасно 

и икономично. А също така и уютно – т.е. сигурно, топло, дидактически 

обезпечено, спокойно и желано за децата; място, където те живеят 
пълноценен живот. Училището трябва да се превърне в ценност; и като 

съдържание, и като институция, и като жизнена среда. Заложените 
направления в стратегията за развитие на образователното дело и 

разумните промени ще доведат до: 

� Устойчивост в развитието на образованието, оптимална мрежа от детски 

и учебни заведения; 

� Максимален обхват на децата в предучилищна и задължителна училищна 
възраст и постепенно решаване на проблема с неизвинените отсъствия на 
учениците; 

� Интегриране в образователната система на деца и ученици със 
специфични образователни потребности; 

� Повишаване качеството на образованието; подобряване квалификацията 
на педагогическите кадри, чрез постоянна поддържаща квалификация, а 

при необходимост – специализация и преквалификация; подобряване на 
методите на преподаване в различните предучилищни и училищни степени 

и осигуряване на плавен преход на децата и учениците в тях ; 

� Децентрализирано управление на ресурсите, отворено за иновации; 



� Подобряване на училищната среда, чрез модернизация и обновяване на 
материално-техническата база, включително компютризация и достъп до 

интернет; 
� Осигуряване на координация между различните институции в системата 

на образованието и работодателите за осигуряване на професионално 

образование и обучение, което да е адекватно на динамичния пазар на 
труда; 

� По – добро управление на социалните моменти в образованието; по-

добра организация и социална диференциация на столовото ученическо 

хранене, нова организация на извозване на учениците от закритите 
училища, по–добро организиране на извънкласните форми на работа, 

свободното време, спорта и отдиха на учениците; подобряване на 
здравното възпитание и работата с малолетните и непълнолетните за 
преодоляване на противообществените прояви, насилието,  употребата на 
алкохол, цигари и наркотици; 

� Включване на цялото общество в обсъждането на промените в 

образованието, привличане на медиите като партньори за популяризиране 
постиженията на училищата; 
 
VІІ. ОСНОВНА  ЦЕЛ  ,  ПОДЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТИ  В  РАЗВИТИЕТО  НА  

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  И  СРЕДНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  В  ОБЩИНА  

ЗЛАТОГРАД 

     Основна цел: 

     Осигуряване на условия за осъществяване на система от 

качествени образователни и възпитателни дейности в детските 

градини и училищата, които да изграждат личността на детето и на 

младия човек и да създават предпоставки за по – нататъшното му 

самостоятелно развитие и пълноценното му реализиране в 

обществото. 

     Подцели: 

     1.Изграждане на ясна образователна структура. 

     2.Създаване на условия за равен шанс и за качествено образование и 

просперитет на всяко дете. 

     3.Подобряване на материалната база и внедряване на информационно-

комуникационните технологии в учебния процес. 

     4. Качествено обучение по два чужди езика. 

     5. Възстановяване на връзката между бизнеса и образованието за 
ориентирането на професионалното обучение към пазара на труда. 

     6. Подобряване квалификационната дейност с педагогическите  кадри. 

     7. Осигуряване на качествен транспорт и хранене на учениците. 

     8. Усъвършенстване управлението на образователната система, 

включително финансовото управление при условията на делегирани 

бюджети и работа по проекти. 



     9. Организиране  на извънучилищните дейности и на свободното време 
на учениците. 

     Дейностите за изпълнението на поставените цели и подцели ще бъдат 
заложени в програмите за развитие на образователната система в община 
Златоград, разработени в три етапа: 
І етап – 2005 – 2007 г. 

ІІ етап – 2008 – 2010 г. 

ІІІ етап – 2011 – 2013 г. 

 
VІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ  НАПРАВЛЕНИЯ  В  РАЗВИТИЕТО  НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

     Стратегическите направления в развитието на средното образование в 

община Златоград са съобразени с направения анализ, посочените цели и 

приоритети и са свързани със следните аспекти : 

     А/ Организационен аспект  

     Осигуряването на качествено образование в общината зависи от 
нейната структура, от организацията и управлението й . Необходимо е да 
се изгради общинска програма, която гарантира достъпа до качествено 

образование на всяко българско дете, независимо от неговото 

местоживеене, социален произход и здравни проблеми. 

     Основни дейности: 

     1. Оптимизация на училищната мрежа в общината – постепенно 

утвърждаване на детските градини и следните видове училища: начални, 

основни, СОУ и професионална гимназия. 

     2. Разработване на програма за решаване на проблемите, свързани със 

задържане на всички деца и ученици в училище, конкретна работа със 
застрашените от отпадане ученици от училище. 

- Постепенно и последователно решаване на проблемите с отсъствията и 

дисциплината на учениците; 

- Изграждане на единен регистър на децата и учениците в общината; 
- Ефективна система за контрол на училищата за реална посещаемост в 

паралелките и групите; 

- Анализ на отпадналите ученици, съвместно между РИО на МОН, 

сдружението на директорите, Детска педагогическа стая и общинска 
администрация. 

     3. Поетапно намаляване на броя на паралелките, формирани от няколко 

класа (така наречените слети класове ) и на паралелките формирани под 

минималния брой ученици според Наредба №7 на МОН. 

     4. Интегриране на деца със специфични образователни потребности. 

Определяне на ресурсни учители за интегрираните ученици. Назначаване 
на помощник–учители в ОУ “Васил Левски“ гр.Златоград. 

     5. Предлагане на определени образователни и педагогически услуги за 

всеки вид училище и детска градина, разкриване на школи и групи по 



различни дейности и учебни предмети, според нуждите на децата и 

учениците. Работа с талантливите деца  и ученици. 

     6. Осигуряване на преход между детската градина и училището, чрез 
методически и организационен контрол на дейностите в задължителната 
предучилищна група. 

     7. Подобряване управлението и контрола на системата на образованието 

и усъвършенстване на финансовата самостоятелност на училищата. 

Управлението и ресурсното осигуряване на системата на образованието се 
основават на: 
- изискването училищата да се отличават едно от друго, изграждайки 

самостоятелно своя облик в зависимост от социално-икономическите и 

социално-педагогическите условия, в които се развиват, като  за целта да 
се разработват конкретни програми (стратегии) за развитие на училището, 

с които да се запознават родителите, учениците, обществеността; 
- юридическа самостоятелност и автономия на училищата и 

децентрализация на финансовото управление; 

- привличане на обществеността към проблемите на средното образование, 
установени на диалог с родителите за утвърждаване на образованието като 

приоритет на обществото; 

- общината да продължи да осъществява по най – добрия начин 

реализирането на държавната образователна политика на територията си, 

като търси постоянно и нови подходи за решаване на текущите проблеми, 

съобразявайки се с националните и регионални приоритети. 

     8. Разработване и провеждане на нова медийна политика с цел 

осигуряване прозрачност, широка информираност и непрекъснат диалог с 
участниците в образователния процес и цялата общественост. 
     9. Засилване работата с родителите, училищните настоятелства, Отдела 
за закрила на детето и др. 

     10. Отваряне на училището за реален обществен контрол чрез 
привличане на родителската общественост. 
     11. Разработване на система за подбор и квалификация на управленски 

кадри. 

     12. Непрекъснато усъвършенстване на административния капацитет на 
отдел  Образование  към Общинска администрация – Златоград . 

     Б/ Съдържателен аспект 

     Отделните дисциплини, които са застъпени в учебното съдържание, 

изграждат база данни, която няма обаче своето практическо приложение, 

поради това уморява и демотивира младия човек. Негативна тенденция е 
самоцелното развиване в учебния процес на немотивирани за работа 
ученици, които завършват основно или средно образование. Те нямат 
качествата да продължат образованието си, но в същото време са 
непригодни за директно постъпване на работа, поради ниска 
професионална квалификация. Тези ученици, влизайки в живота  са 



обречени на безработица. Това налага да се промени философската основа 
на средното образование в частта за професионалното образование и 

неговото насочване към нуждите на обществото, в т.ч. и на бизнеса. 

     Основни дейности: 

     1. Обсъждане  на съществуващите ДОИ за учебното съдържание и 

включване на ученици, родители, учители, работодатели и специалисти по 

училища. 

     2. Удовлетворяване потребностите на учениците чрез избор на ЗИП, 

СИП, кръжоци, клубове по интереси  секции и др. 

     3. Създаване на условия за привличане и задържане на ученици, 

склонни към отпадане от училище. 

     4. Равнопоставеност на чуждите езици при изучаване на всички етапи и 

във всички видове подготовка (ЗП,ЗИП,СИП) 

     5. Създаване на условия за практическо прилагане на теоретичните 
знания на учениците, обогатяване на базата за практика. 

     6. Търсене на интересни извънкласни форми на работа за по-добро 

професионално ориентиране. 

     7. Ориентиране на средното образование към особеностите на пазара на 
труда и неговите потребности, като подготвя младите хора така,че да 
гарантира потенциалната им заетост след завършване на средното 

образование. 

     8. Изграждане у учениците на необходимите за бизнеса умения: 

комуникативност; инициативност; комбинативно мислене; управленски 

умения; умения за работа в екип; личностна и професионална мотивация; 

организация и добро разпределение на личното време; умения за решаване 
на спорове; умения за учене през целия живот; развитие на дух на 
предприемачество. 

     Пътищата за осъществяване на образование в духа на предприемачество 

са: 

     - осигуряване на обществена подкрепа; 

     - изграждане на умения за живот в общество, базирано на знания; 

     - привличане на работодателите към идеята за образование в духа на 
предприемачество; 

     - пряко участие на работодателите или изявени специалисти в учебно-

възпитателния процес; 

     - развитие на технологичните профили; 

     - подобряване на материално-техническата база; 

     - допълнителна квалификация на педагогическите кадри; 

     - привличане на обществеността към проблемите на средното 

образование и установяване на ползотворен диалог и взаимодействие с 
родителите за утвърждаване на образованието като приоритет на 
обществото. Откриване на рубрика в местните медии по проблемите на 
възпитателната работа. 



     - насочване на ученици, които не желаят да продължат образованието 

си, към други форми на образование . 

     - създаване на условия за спортуване на подрастващите и развиване на 
техните заложби и таланти . 

     В/ Методически аспект 

     Този аспект има няколко измерения – как се поднася учебното 

съдържание на учениците в клас, доволни ли са от работата в училището 

или го посещават с досада. В основата на методическия аспект стои 

квалификацията на учителите. Само със силно мотивирани и с висока 
квалификация педагогически кадри могат да се осъществяват успешно 

промени в практиката. Висококачествените и мотивирани учители са от 
решаващо значение за успеха на реформата в средното образование. В тази 

връзка е от изключително значение да има модернизиране и стабилизиране 
на системата за квалификация на учителя, като се осигуряват и 

необходимите финансови и организационни ресурси . 

     Квалификационната дейност да продължи на следните принципи : 

♦ Обучение “близо до дома”, включително и дистанционно. Включване 
на учителите в курсове за придобиване на допълнителни специалности; 

♦ Заявка от потребителите и предложения на институциите, размножаване 
на оферти на институтите и предоставянето им на училищата; 

♦ Подготовка на учители – мултипликатори; 

♦ Популяризиране на новите методи на преподаване и учене, 

организиране на открити уроци и практики; 

♦ Партньорство между различните участници в квалификационната 
дейност и общината; 

♦ Осигуряване на възможности за кариерно развитие на учителя; 

     Методическият аспект на качественото образование е в основата на най 

– сериозните инвестиции, които предстоят да се направят. 
 

     Основни дейности : 

     1. Разработване на краткосрочни (за 1 год.) и дългосрочни (за 5 год.) 

училищни и общински програми за квалификация на учителите със и без 
откъсване от работа; 
     2. Осъвременяване на методиките за преподаване чрез мултимедийно и 

компютърно представяне на учебното съдържание; 

     3. Създаване на конкурентен механизъм за предлагане на 

квалификационни услуги, като водещ момент е сближаването с 
практиката; 
     4. Откриване на учители – методици, които да бъдат основата на бързи 

и гъвкави квалификационни услуги за млади учители, които се нуждаят от 
помощ; 



     5. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за 
емпирични проучвания на потребностите на младите, описването и 

обмяната на опит в решаването на педагогически и специални казуси ; 

     6. Изграждане на система за оценка на качеството във всяко училище 
чрез външно оценяване – на изхода на клас, етап, степен и реализация във 

ВУЗ . 

     Г/ Иновационен аспект 

     Този аспект е изключително важен, тъй като чрез него постоянно се 
усъвършенства образователната система чрез необходимите и обосновани 

промени. Те ще бъдат обхванати в следните основни дейности : 

     1. Обособяване на отделни паралелки за иновационни дейности, които 

да бъдат под пряко наблюдение от страна на научни комисии и институти; 

      2. Създаване на възможности и условия за иновационни разработки, 

предлагащи решение на проблеми, касаещи обучението по отделните 

учебни дисциплини, развитието на училището, общината, в т.ч. и 

развиване на образователна система в общината; 
     3. Създаване на възможности и условия за превръщане на учителя в 

“изследовател в класната стая”, което ще провокира творческата му 

активност и търсенето на новаторски решения; 

     4. Създаване на възможности и условия за обмен на добри практики в 

детските градини и училищата. 

     Светът навлиза в информационната епоха и това ни задължава да се 
насочим към ускореното въвеждане на информационно-комуникационните 
технологии. Главната цел в тази посока е ефективното използване на 
съвременни информационни и мрежови технологии за повишаване 
качеството на образование и обогатяване на учебното съдържание и 

въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния 

процес за модернизиране на цялата образователна система така, че всички 

ученици да бъдат изцяло подготвени за информационното общество, чрез 
постигане на компютърна и информационна грамотност. Необходимо е 
сериозно финансиране за изграждане на съответната материална база в 

училището. За да бъде качествено обучението по информационни 

технологии, са нужни и сериозни преподаватели, които да останат в 

училището и да повишават постоянно квалификацията си. 

     Основните дейности, които следва да се изпълнят, са: 
     1. Оборудване на училищата с компютри, за да бъде постигнато в 

кратък период съотношение ученик / компютър, както следва: 

� В началния етап на основно образование – 20/1 

� *в прогимназиалния етап – 10/1 

� *в гимназиалната степен – 5/1 

     2. Обезпечаване с компютри административното обслужване на всяка 
детска градина, училища и обслужващи звена. 



     3. Обучение на учителите за педагогическо използване на дигитални 

технологии, чрез осигуряване на изпреварващото им обучение за 
практическо използване на ИКТ в уроците по различните учебни 

дисциплини; 

     4. Създаване на програмни софтуерни продукти и тяхното реализиране 
с подходящо учебно съдържание; 

     5. Овладяване и прилагане на ИКТ в ежедневието; 

     6. Внедряване на нови дидактически средства в училище; 

     7. Създаване на интернет-връзка и кореспонденция между училищата и 

детските градини, общината, РИО на МОН – Смолян и МОН; 

     8. Изграждане на система за периодично повишаване на ИКТ умения на 
педагогическите кадри, както и система за поддръжка и обновяване на 
техническото оборудване; 

     9. Стимулиране ръководителите в сферата на образованието да 
използват съвременната техника в процеса на вземане на управленски 

решения; 

     10. Сътрудничество на Европейско ниво в разработването и обмен на 
иновационни програми, методологии и учебни материали, както и 

поделянето на добри практики; 

     11. По – близко сътрудничество между всички заинтересовани страни – 

учители, синдикални организации и институции, определящи ИКТ 

политика в образованието на местно, регионално, национално и 

международно ниво; 

     12. Осигуряване на баланс между хардуерните и софтуерните 
инвестиции , както и средствата за поддръжка; 
     13. Използване на новите ИКТ за развитие на логическото мислене и 

умения за решаване на проблеми; 

     14. Подобряване на условията за работа с изявените ученици; 

     15. Създаване на условия за пълноценно използване на компютърната 
техника   и информационни технологии от учители и ученици и в 

извънучебно време , включително и за самоподготовка; 

     16. Откриване и поощряване на надарените ученици и учителите – 

новатори; 

     17. Разработване на система за прилагане на дистанционно   обучение. 

     Д/ Социален аспект 

     Социалният аспект в стратегията изисква постоянен диалог с 
обществото и отправяне на ясни послания за бъдещето на образованието. 

     Основни дейности тук са : 

     1. Изграждане жизнена среда в училището – удобна, естетична и 

психологически комфортна; 

     2. Поддържане в добро състояние на наличната  и изграждане на нови 

спортни бази към училищата ; 



     3. Създаване на система за работа с учениците с противообществени 

прояви и ученици склонни към употреба на наркотични вещества; 

     4. Подобряване на столовото хранене , чрез приготвяне на топли 

закуски и обяд при запазване на поевтиняването и поемането на 100% 

режийните вноски от общината. Засилване социалната диференциация на 
ползващите поевтиняване. 

     5. Работа с деца, обхванати в общежитието; 

     6. Изграждане на отговорности и функции на гражданско общество, с 
цел премахване на негативното отношение към образователната система; 
     7. Работа с родителите и тяхното активно включване в образователните 

промени; 

     8. Създаване на система чрез използването на съвременни технологии за 
бързо и ефективно уведомяване на родителите за развитието на децата или 

за проблеми, възникнали с тях в ДГ или училището; 

     9. Към всяко училище да се изгради социален фонд със средства от 
бюджета, дарения и донорски програми, с който фонд всеки директор, 

съвместно с УН да решава неотложните социални проблеми в конкретното 

училище (храна, дрехи, учебници, път и т.н.) 

     10. Повишаване социалния статус на учителя. Търсене на допълнителни 

стимули и преференции за учители – специалности, които са в дефицит; 
     11. Изграждане на условия за здравословен начин на живот за децата и 

учениците. Осъвременяване на здравните кабинети, изградени към 

учебните заведения и засилване ролята на медицинските специалисти, в 

тях по отношение здравната просвета на подрастващите. 

     Е/ Финансов аспект 

     “Финансиране означава осигуряване на пари, където и когато е 
необходимо” (съгласно Световен речник по икономика ). Като дейност то 

не е еднократен акт, а е процес от последователни и взаимнообуславящи се 
действия. 

     В община Златоград започна децентрализирано финансово управление 
на училищата, чрез прилагане системата на “делегираните бюджети” . 

Определени са делегираните и неделегирани отговорности между 

общината и учебните заведения. Средствата се разпределят по формула, 

утвърдена от Общински съвет – Златоград, а след това съобразно 

държавните стандарти, и на базата на договор за финансиране, сключен 

между кмета на общината и директора на училището, се предоставят на 
последния за ефективно управление. Реализираните икономии остават като 

преходни остатъци към бюджета на училището. Въпреки постигнатите 
резултати, е необходимо да се усъвършенства система, като се търсят по – 

активно от училищните ръководства допълнителни източници на 
финансиране. 

     Основните дейности в общинската политика трябва да са насочени 

към: 



     1. Осигуряване на квалификация и на управленска подкрепа за 
училищните мениджъри; 

     2. Търсене на възможности за включване във формулата за 
делегираните бюджети на критерии за постигнато качество на обучение 
(резултати в национални и международни олимпиади, състезания, 

реализация след VІІ клас и във ВУЗ и др. подобни), за стимулиране 
квалификацията на учителите; 

     3. Стимулиране на предложения за оптимизиране на разходите; 
     4. Намаляване разходите за поддръжка на сградния фонд, чрез 
разработване и реализиране на конкретни проекти за енергийна 
ефективност; 
     5. Предоставяне на излишния сграден фонд за стопанисване от други 

организации при запазване на конструкцията за евентуално след години; 

     6. Разработване на проекти за подобряване на материалната база и за 
оборудване на кабинетите и спортните салони в училищата; 
     7. Използване на училищната база за провеждане на курсове за 
преквалификация на безработни; 

     8. Предлагане на допълнителни педагогически услуги в училищата; 

     9. Привличане на училищните настоятелства за набавяне на 
допълнителни финансови средства чрез провеждане на благотворителни 

мероприятия и др. 

     10. Отдаване под наем на помещения и земеделска земя за набиране на 
допълнителни средства; 

- разработване системата на делегирани бюджети в детските градини ; 

- работа по проекти. 

 
Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

     Изработването на стратегически документи за развитие на определен 

сектор е труден и отговорен процес. Той е предизвикателство пред 

общинското ръководство и общинската администрация. Оптимизирането 

на институционалните възможности следва да се осмисли не само като 

краен резултат, а като начин на мислене, дух и философия за 
осъществяване на многостранните инициативи. Реализирането на 
стратегията е продължителен, отговорен, последователен и отворен във 

времето процес. С него ще се разширява автономията на образователните 
звена и ще се формира специфичният им облик. 

     Запазвайки традициите от миналото и развивайки новостите в 

обучението, община Златоград ще подпомага изграждането на облика на 
всяко училище и детска градина, а те от своя страна ще оформят 
образователния лик на общината. 

     Стратегията поставя и необходимостта от обективна обществена 
оценка, която сама по себе си има мобилизиращо и насърчаващо значение. 

Ако оценката посочи ясно успешните инициативи и условията на успеха 



им, възможностите за увеличаване на иновационния капацитет ще бъдат 
значително разширени.  

 

 

 

 

    

      

  
 

 

 

 

 

 

 

Общинската стратегия за образованието за периода  2006-2011 г   е приета 

с Решение № Г 393 от 24.02.2006 г.   
 

 

/СЧ     Председател на Общински съвет 
на община Златоград: 

         /Спаска Гочева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 
 

С  П   Р  А  В  К  А 

 

за броя на децата, родени в община Златоград от 2000 до 2004 г.  

 

 

 

 
№ населено 

място 

2000 год. 2001 год. 2002 год. 2003 год. 2004 год. 

1 Златоград 78 50 56 49 63 

2 Старцево 25 20 22 22 16 

3 Долен 10 10 13 13 10 

4 Ерма река 4 5 9 8 7 

5 Аламовци 2 3 5 3 - 

6 Страшимир - 2 - - - 

7 Цацаровци 1 - - - - 

 ВСИЧКО 120 90 105 95 96 

 
 


