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ДО 
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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 

 

Относно: Преобразуване на Основно училище „Хр. Ботев“, с. Друмево в обединено 

училище и Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено училище, считано от 

15.09.2018 г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 Въвеждането на новия Закон за предучилищното и училищното образование заедно с 

подзаконовата нормативна уредба създаде условия за редица иновативни промени в 

структурата и съдържанието на образователната система на страната ни. Разшириха се 

правомощията и отговорностите на всички участници, в това число и на органите на местното 

самоуправление, в организиране и провеждане на процеса на обучение и възпитание на 

младите хора.  

Съгласно изискванията на чл. 256  от ЗПУО, един от особено важните ангажименти на 

Общините е да осигуряват и контролират обхвата на подлежащите на задължително 

предучилищно и училищно образование деца и ученици. Безспорни са фактите през 

последните години, че немалка част от учениците до 16-годишна възраст напускат 

преждевременно образователната система. В тази връзка всички заинтересовани институции 

обединяват усилия за намаляване дела на отпадналите от образователната система ученици, за 

повишаване качеството на обучение и на образователни резултати, за мотивиране на младите 

хора за продължаване на образованието си чрез подходящи професии и включването им на 

пазара на труда. След  Решение №373 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, стартира пакет 

от дейности по намаляване броя на отпадналите ученици от образователната система, като към 

момента се отчитат известни резултати. Друга възможност в тази посока, в зависимост от 

спецификата на населеното място е преобразуване на добре функциониращо основно училище, 

в което се обучават ученици от I до VII клас в обединено училище, в което ученици, 

завършили основно образование могат да продължат образованието си до X клас т.е. до 

завършване на първи гимназиален етап. 

Предвид гореизложеното в Община Шумен постъпиха мотивирани предложения от: 

директора на ОУ „Хр. Ботев“, с. Ивански (вх. № 67-00-021 от 15.01.2018 г.) и директора на ОУ 

„Хр. Ботев“, с. Друмево (вх. № 67-00-024 от 18.01.2018 г.) за преобразуване на всяко едно от 



училищата в обединено училище по смисъла на чл. 311, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал.1, т.4 от 

ЗПУО. 

Посочените мотиви са следните: 

ОУ „Христо Ботев“, с. Ивански 

І. Училището е с дългогодишна история.. В училището се обучават само ученици от с. 

Ивански. Селището е на около 18 км. от гр. Шумен и на около 10 км. от гр. Смядово. Голям 

процент от учениците са от многодетни семейства от ромски произход , от социално слаби 

семейства и получават социални помощи. Много често за учениците се грижи единият от 

родителите или баба и дядо. 

Очертала се е тенденция през последните пет години около 50% от учениците, 

завършващи основно образование да продължават образованието си в средни училища на гр. 

Шумен. Факт е, че не малка част от учениците, които се записват в училища от гр. Шумен 

много скоро напускат образователната система. Причините за това са: пътуване с автобуси, 

тръгване рано сутрин и връщане късно вечер, финансова нестабилност на семействата, 

консервативни възгледи на родителите, обосновани от етническа принадлежност. 

ІІ. През учебната 2017/2018 г., по Списък-образец №1 в ОУ „Христо Ботев”, с. Ивански 

към края на м. септември 2017 г. се обучават общо 127 ученици от І до VІІ клас, подлежащи на 

задължително обучение. На ресурсно подпомагане са 4 ученици. Към месец януари 2018 г. в 

училището се обучават 127 ученици, разпределени по класове както следва: І клас – 16 

ученици, ІІ клас – 17 ученици, ІІІ клас – 24 ученици, ІV клас – 18 ученици, V клас – 17 
ученици, VІ клас – 16 ученици, VІІ клас – 19 ученици. От началото на учебната година 

училището няма напуснали ученици. Няма новоприети ученици. В ОУ „Христо Ботев”, с. 

Ивански се реализира обучение в пет самостоятелни паралелки и 2 самостоятелни 

маломерни паралелки. 

За учебната 2018/2019 г. – при прогнозен брой 18 ученици за първи клас се очаква около 

126 ученици да се обучават в училището от І до VІІ клас. За учебната 2019/2020 прогнозният 

брой ученици за постъпване в първи клас е  28 ученици. 

В ОУ „Христо Ботев”, с. Ивански е организирано обучение с учебни часове за учениците 

от І до VІІ клас преди обяд и четири групи на целодневна организация на учебния ден – след 

обяд. При спазване на нормативните изисквания в училището са създадени условия за 

целодневна организация на образователно-възпитателния процес.  

 

III. Образователна среда в училището: За организиране и провеждане на 

образователно-възпитателния процес се използват две сгради. В едната сграда функционират 4 

класни стаи, които се използват от учениците от І до ІV клас с възможност за позициониране 

до 20 работни места. Във втората сграда в момента се обучават ученици от прогимназиален 

етап в 5 класни стаи и 1 компютърен кабинет. Училището вече разполага и с реновирана 

пристройка (по проекта на Община Шумен по Българо-Швейцарската програма за 

сътрудничество), в която обособените стаи биха могли да се използват за учебни зали. 

Училището разполага със столова за хранене в сградата на начален етап и открита спортна 

площадка в сравнително добро състояние. 

IV. Резултати от проведено анкетно проучване сред родители и ученици относно 

преобразуването на училището в обединено 

 100% от анкетираните ученици посочват, че биха избрали да продължат 

образованието след завършено основно образование ако училището се 

преобразува в обединено.  

 100% от анкетираните посочват, че ще предпочетат обединеното училище в с. 

Ивански за да не прихождат до друго селище.  

 80% от учениците посочват, че това е много добра възможност да завършат 

първи гимназиален етап на средно образование. 

 Около 70% от учениците  предпочитат да се обучават по професии и 

специалности в направления - „Хранителни технологии“ и  „Растениевъдство и 



животновъдство“ близки до тези, по които се обучават ученици в ПГССХТ, гр. 

Шумен 

V. В обобщение за ОУ „Хр. Ботев” с. Ивански: 

 С относително постоянен състав на учениците – 127 ученици само от с. Ивански. 

С очертаваща се тенденция към увеличаване на броя на учениците, тъй като преобразуването 

на училището в обединено училище с професионална насоченост би било привлекателно и за 

ученици от близки населени места на съседна община.. 

 Училището е със сравнително добра материална база.. 

 Нагласите на ученици и родители са за продължаване на обучението в ОУ „Хр. 

Ботев“, с. Ивански ако то е преобразувано в обединено училище с професионална 

насоченост по професии и специалности от направления „Хранителни технологии“ и  

„Растениевъдство и животновъдство“ за придобиване на първа степен на професионална 

квалификация и с възможности за плавен преход за продължаване на образованието във втори 

гимназиален етап в професионална гимназия със сродни професии и специалности в гр. 

Шумен. 

ОУ „Христо Ботев“, с. Друмево 

І. Училището е с дългогодишна история. От учебната 2008/2009 г. е включено в Списъка 

на средищните училища за община Шумен. В училището се обучават ученици от с. Друмево, 

с. Вехтово, с. Костена река и с. Черноок, община Провадия. Село Друмево е на около 30 км от 

гр. Шумен и от гр. Провадия. Очертала се е тенденция около 50% от учениците, завършващи 

основно образование да продължават образованието си в средни училища на гр. Шумен. Факт 

е и отпадането от образователната система след завършено основно образование на голям 

процент ученици от с. Славейково, община Провадия – населено място с училище със слети 

паралелки в близост до с. Друмево. 

ІІ. През учебната 2017/2018 г., по Списък-образец №1 в ОУ „Христо Ботев”, с. Друмево 

към края на м. септември 2017 г. се обучават общо 103 ученици от І до VІІ клас, подлежащи на 

задължително обучение. Няма ученици на ресурсно подпомагане . Към месец януари 2018 г. в 

училището се обучават 99 ученици, разпределени по класове както следва: І клас – 12 

ученици, ІІ клас – 15 ученици, ІІІ клас – 11 ученици, ІV клас – 17 ученици, V клас – 17 
ученици, VІ клас – 12 ученици, VІІ клас – 15 ученици. Разпределението на учениците по 

населени места е както следва: 84 ученици от с. Друмево и общо 15 ученици от други 

населени места – с. Вехтово - 11 ученици, с. Черноок – 3 ученици, с. Костена река – 1 

ученик. От началото на учебната година училището са напуснали 4 ученици. Няма 

новоприети ученици. В ОУ „Христо Ботев”, с. Друмево се реализира обучение в една 

самостоятелна паралелка и 7 самостоятелни маломерни паралелки. 

За учебната 2018/2019 г. – при прогнозен брой 18 ученици за първи клас се очаква около 

102 ученици да се обучават в училището от І до VІІ клас. За учебната 2019/2020 прогнозният 

брой ученици за постъпване в първи клас е 14. 

В ОУ „Христо Ботев”, с. Друмево е организирано обучение с учебни часове за учениците 

от І до VІІ клас преди обяд и четири групи на целодневна организация на учебния ден – след 

обяд. При спазване на нормативните изисквания в училището са създадени условия за 

целодневна организация на образователно-възпитателния процес.  

III. Образователна среда в училището: За организиране и провеждане на 

образователно-възпитателния процес се използват две сгради. В едната сграда функционират 4 

класни стаи, които се използват от учениците от І до ІV клас с възможност за позициониране 

до 20 работни места. Във втората сграда броят на местата и разположението на стаите за 

учебна работа е както следва: І етаж – 3 стаи с капацитет съответно 21 места, 19 места, 12 

места и ІІ етаж – 4 стаи с капацитет – 12 места, 12 места, 18 места и 18 места. Училището 

разполага със столова за хранене, стая, пригодена за физкултурен салон и открита спортна 

площадка в сравнително добро състояние. 



IV. Резултати от проведено анкетно проучване сред родители и ученици относно 

преобразуването на училището в обединено: 

 60% от анкетираните считат, че обединено училище в с. Друмево би било добра 

възможност учениците да завършат първи гимназиален етап на средно 

образование; 

 100% от анкетирането посочват отдалечеността на населеното място от гр. 

Шумен като основна причина да не продължат образованието си след 

завършено основно образование. 

 Продължаването на образование на учениците в училища от град Шумен в 

значителна степен затруднява финансово родителите на учениците.  

 Около 90% от анкетираните избират професионално обучение в училището в 

първи гимназиален етап в обединеното училище по професии: работник в 

растениевъдството, работник в животновъдството, работник в заведения за 

хранене и развлечения. 

V. В обобщение за ОУ „Хр. Ботев” с. Друмево: 

 Училище с относително постоянен състав на учениците – 84 от с. Друмево и 

общо 15 от други населени места – с. Вехтово – 11 ученици, с. Костена река – 1 ученик, от 

община Шумен и с. Черноок, община Провадия  – 3 ученици.  

 Средищно училище, което би могло да увеличи състава си при оптимизация на 

общинската училищна мрежа и насочване на учениците от с. Вехтово към ОУ „Хр. Ботев”,с 

Друмево (най-близкото средищно училище), а така също и да бъдат привлечeни ученици от с. 

Снежина и с. Славейково от община Провадия. След направено анкетно проучване от страна 

на училището с ученици, родители и общественост се очертават нагласи за продължаване на 

образованието на учениците след завършено основно образование, в случай че в населеното 

място има обединено училище до Х клас.  

 Училището е с добра материална база.  

 Предвид отдалечеността на населеното място от общинския център и липса на 

професионални гимназии в близост до населеното място; обучение в училището предимно на 

деца от уязвими група, които са с ниска склонност за пътуване и биха отпаднали от 

образователната система, ако училището не бъде преобразувано в обединено; проблеми от 

социален и семеен характер за ранно отпадане от училище, а така също и възможност за 

осигуряване на образователни услуги за няколко близки населени места от друга община, се 

очертава необходимост от преобразуване на училището в обединено училище с 

професионална насоченост. 

Важен е и факта, че Община Шумен получава подкрепата на МОН и РУО – 

Шумен в посока преобразуване на основни училища в обединени като важен фактор за 

повишаване на обхвата и задържането на ученици в образователната система след завършено 

основно образование. Съгласно последните указания на МОН би могло да се сключи и 

споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между обединеното училище и най-

близката предпочитана професионална гимназия, с цел осигуряване на подходящи условия в 

обединеното училище да се реализира обучение по професия чрез ресурсите и подкрепата на 

професионалната гимназия в сътрудничество с общината, както и да се гарантира 

възможността за продължаване на обучението на учениците след първи гимназиален етап в 

професионалните гимназии. 



Във връзка с гореизложеното, предлагам  Общински съвет - Шумен да вземе 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 312, ал. 6 и чл. 314, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование  

1. Предлага на Министъра на образованието и науката със своя заповед да преобразува 

Основно училище „Хр. Ботев“, с. Ивански  в обединено училище, считано от 15.09.2018 г. 

2. Предлага на Министъра на образованието и науката със своя заповед да преобразува 

Основно училище „Хр. Ботев“, с. Друмево  в обединено училище, считано от 15.09.2018 г..   

3. Възлага на Кмета на община Шумен да изготви мотивирано предложение до Министъра 

на образованието и науката за преобразуване на ОУ „Хр. Ботев”, с. Ивански в обединено 

училище, в съответствие с изискванията на чл. 311, ал.1 във връзка с чл. 38, ал.1, т.4, чл. 312, 

ал 1 и чл. 314, ал. 2 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

4. Възлага на Кмета на община Шумен да изготви мотивирано предложение до Министъра 

на образованието и науката за преобразуване на ОУ „Хр. Ботев“, с. Друмево в обединено 

училище при спазване на изискванията на чл. 311, ал.1 във връзка с чл. 38, ал.1, т.4, чл. 312, ал. 

1 и чл. 314, ал. 2 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 

 

 
 


