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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Образователната система има определяща роля за демографското, 

икономическо и социално развитие на обществото. Нейната значимост я определя като 

един от основните ангажименти на местната власт. Виждането за бъдещето й определя 

професионалното, социално и личностно реализиране на младите хора, допринася за 

подобряване качеството на живот в общината. Приоритетите й гарантират устойчиво 

развитие и конкурентноспособност на общината. 

През 2013 година приключи изпълнението на „Стратегия за развитие на 

образователната система в община Троян  за периода 2005-2013 г., приета с Решение 

№292/2005г. на Общински съвет Троян и реализирането на дейностите в програмите за:  

 І  етап  -   2005 - 2007г. /Решение №292/2005г. на Общински съвет/ 

 ІІ етап  -  2008  - 2010г. Решение №203/2008г. Общински съвет/ 

 ІІІ етап -  2011  - 2013г.  /Решение №600/2011г. на Общински съвет/ 

Анализът на постигнатото определя целите и приоритетите за периода 2014-

2020 година, които са съобразени с общоприетите на европейско и национално ниво 

политики за децата и учениците. Виждането за бъдещото развитие е основано на 

заложените в стратегиите за развитие на всяко училище и детска градина ценности: 

- гарантиране на равен достъп до образование; 

- осигуряване на качествено образование; 

- създаване условия за разгръщане таланта на всяко дете; 

- създаване на равни възможности за деца от социално уязвими групи; 

- осигуряване знания и умения за успешна житейска реализация. 

Участниците и партньорите в процеса на планиране и реализиране 

образователната политика на местно ниво се обединяват около принципите: 

- съответствие на общинската стратегия с реалните потребности от 

образование; 

- надграждане върху достиженията и натрупания опит в планирането, 

управлението и предоставянето на образователните услуги; 

- иновативност и гъвкавост при планираните образователни дейности; 

- изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво с участието на всички 

заинтересовани страни; 

- законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република 

България. 

 

Стратегията за развитие на образователната система в община Троян за периода 

2014–2020 година е своеобразна мултиплицирана част от националния проект за 

реформиране и модернизиране на образователната система и за осигуряване на 

качествено образование на всички млади хора в Република България. Тя съдържа идеи 

и принципи за развитие на образованието в общината и е трайно обвързана с 

политиките в сферата на икономиката, културата, социалните услуги, 

здравеопазването.  

 

2. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Отношение по проблемите на образованието и възпитанието имат различни 

заинтересовани страни, чиято роля и ангажимент при изпълнение на заложените 

дейности в стратегията ще гарантират успешното й реализиране.  

 Общински съвет; 

 Общинска администрация;  

 Кметства, кметски наместничества и кметски съвети; 

 Обществен консултативен съвет по образование и култура към Община Троян; 

 Консултативен съвет за икономическо развитие на община Троян; 
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 Консултативен съвет за младежки политики към Община Троян; 

 Детски градини; 

 Училища; 

 Общински педагогически център – Троян; 

 Ученици и ученически съвети; 

 Училищни настоятелства и родителски активи; 

 Съюз на работодателите в системата на народната просвета; 

 Сдружение „Колегиум на директорите в средното образование” за община 

Троян; 

 Синдикални организации в сферата на образованието; 

 Бизнес и браншови организации; 

 Институт за планинско животновъдство и земеделие, гр.Троян; 

 Отдел  за закрила на детето; 

 Комисия за закрила на детето; 

 Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

 Културни институции; 

 Неправителствени организации; 

 Спортни клубове; 

 Туристически дружества; 

 Медии. 

 

3. ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ И НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДО 2020 ГОДИНА 

 

3.1. Европейски приоритети в образователната политика 

Областта „Образование, обучение и младеж” е основна за страните-членки на 

Европейския съюз, като е и правно регулирана в договора за съюза. За пръв път 

вниманието на страните-членки е насочено към образованието през 1971г., а като 

самостоятелна област на регулиране е регламентирано с Договора за Европейския съюз 

от Копенхаген (1992г.), в който категорично е посочено, че всяка страна е отговорна за 

съдържанието и организацията на обучението в собствената си система. Основният 

принцип, залегнал в образователната политика на ЕС е за европейското образователно 

пространство като форум на обмен на идеи и добри практики. Европейското измерение 

в образованието произлиза от принципа на тясно сътрудничество между страните-

членки.  

През 2000г. е приета Лисабонската стратегия, в която се залага „не само 

радикална промяна на европейската икономика, но и сериозна програма за 

модернизация на образователните системи и системите на социално осигуряване”.  

В изпълнение на стратегията, Европейският съвет за образование приема общи 

цели, които трябва да бъдат постигнати от системите на образование и обучение. Най-

общо, според тези цели, образователните системи трябва да се усъвършенстват в 

различните си елементи: обучение на преподавателите; използване на ИКТ в 

обучението; ефективност на инвестициите в образованието; езиково обучение; 

професионално ориентиране, продължаващо обучение и други. Европейският съвет за 

образование и Европейската комисия приемат и десетгодишна работна програма.  

През 2010г., като наследник на Лисабонската стратегия, стартира основният 

стратегически документ на Европейския съюз за растеж Стратегията „Европа 2020”. 

Наречена е още „Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, тъй като 

се съсредоточава върху:  
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- интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

- устойчив растеж – изграждане на по-екологична и конкурентоспособна 

икономика, в която ресурсите се използват по–ефективно с цел опазване на околната 

среда;  

- приобщаващ растеж – стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване. 

Комисията фиксира водещите общи цели на Европейския съюз, от които в 

областта на образованието:  

- По-добра успеваемост в училище чрез постигане дял на преждевременно 

напусналите училище – под 10%; 

- 40 % от хората на възраст до 35 години да имат завършено висше образование 

(или еквивалентно такова).  

Стратегията включва седем водещи инициативи в сферите: научни изследвания 

и иновации, образование, единен цифров пазар, енергийна ефективност, климат и 

търговия, реформиране на трудовите пазари и социално и териториално сближаване.  

Общите цели се адаптират и превръщат в национални, за да може всяка страна 

от Съюза да проверява собствения си напредък. Това са цели, които се  постигат чрез 

съчетание от национални и европейски действия.  

 

3.2. Национална рамка за развитие на училищното образование до 2020г. 

Основни стратегически документи на България:  

Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015)  

Приета е от Народното събрание на основание Закона за народната просвета и 

съдържа националните приоритети и цели за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка, както и мерките за тяхното реализиране.  

Основни цели на програмата:  

- Равен достъп до образование; 

- Качествено образование. 

Национална програма за развитие „България 2020”  

Документът определя социално-икономическото развитие на България до 2020г. 

и показва връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа 

2020” и приоритети за страната. Програмата е документ за националните решения за 

растеж.    

Съгласно документа до 2020г. България следва да придобие визията на „държава 

с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, 

творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, 

приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж”. В тази посока се 

поставят следните цели:  

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и 

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и 

гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. 

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на 

ресурсната ефективност. 

Националната програма извежда като един от основните приоритети 

„Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и 

качествените характеристики на работната сила”.  
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Приоритетът включва шест подприоритета, като пряко свързан с училищното 

образование е първият от тях: „Осигуряване на достъпно и качествено образование за 

развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване 

на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда”. В тази връзка се 

предвиждат дейности, насочени към осъвременяване на системата на образование и 

постигане на по-голяма гъвкавост спрямо бързо променящите се потребности на пазара 

на труда; цялостно модернизиране на образователната система на всички нива, което 

ще благоприятства за пълноценната професионална и лична реализация.  

Българските национални цели в областта на образованието до 2020 г. са: 

1) Дял на преждевременно напусналите образователната система - 11%. 

2) Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36%. 

Предвижда се въздействие в следните области: 

- Модернизация на образователната система за предоставяне на достъпно и 

качествено образование. Ключови мерки: въвеждане на нова образователна структура; 

разширяване обхвата на децата, включени в задължителна предучилищна подготовка; 

целодневна организация на учебния ден от 1-ви до 7-ми клас; осъвременяване на 

стандартите за учебно съдържание и на учебните програми за общообразователната 

подготовка чрез включване на ключовите компетентности; кариерно ориентиране на 

учениците; задължителна периодична квалификацията на учителите и привличане на 

млади хора в професията; осъществяване на превенция срещу отпадането от училище в 

задължителна училищна възраст; компесаторни мерки за застрашените от отпадане и 

реинтеграция на преждевременно напусналите.  

- Управление качеството на образование и на младежките дейности. Ключови 

мерки: изграждане на информационна система за контрол и управление на 

образованието и обучението; използване на резултатите от външното оценяване като 

инструмент за усъвършенстване на компетентностите на учениците; създаване и 

прилагане на системи за управление на качеството на образованието и въвеждане на 

инспектирането, като цялостна независима експертна оценка на качеството на 

предостявяното от детската градина или училището образование; изграждане на 

механизъм за пълноценно и ефикасно участие на родителите и местната власт.  

- Подобряване на материално-техническата база за образование, обучение и 

младежки дейности. Ключови мерки: ремонт, реконструкция и строителство на нови 

детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, спортни 

площадки и салони; съвременно оборудване и ИКТ в средното и висше образование и 

осигуряване на компютър за всяко дете; основен ремонт на ученически общежития, 

младежки домове, бази за отдих и спорт на учащите се.  

Националната програма за реформи /НПР/ до 2020 г. - обхваща областите на 

различни секторни политики и е пряко свързана с Националната програма за развитие 

на България. Приоритетните области, допринасящи в най-голяма степен за повишаване 

на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика, са добра 

инфраструктура и бизнес сред, конкурентоспособна младеж и доверие в държавните 

институции. Мерките са насочени към преодоляване на съществуващите 

предизвикателства и достигане на националните цели за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, в съответствие с водещи инициативи по стратегията „Европа 

2020”. 

Относими към училищното образование са и други стратегически документи, 

включително и проекти на такива, основните от които са: 

- Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система; 

- Национална стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства; 
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- Национален план за интегриране на деца със специални образователни 

потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета; 

- Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни 

технологии в образованието и науката; 

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри; 

- Националната стратегия за детето;  

- Национална стратегия за младежта;  

- Национална стратегия за учене през целия живот;  

- Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта. 

 

3.3. Общинска политика за развитие 

Националните стратегически документи формулират общите приоритети, които 

на местно ниво са адаптирани и съобразени със спецификите на района.  

Общинският план за развитие на община Троян за периода 2014-2020г. е 

документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно 

ниво. Разработен е в съответствие с поставените европейски и национални приоритети 

в определените сфери от една страна и приемствеността в общинската политика – от 

друга. Предизвикателство пред местната власт в сферата на образованието е до 2020г. 

да постигне по-добър достъп до образование, повишаване на образователното равнище 

на населението, в съответствие с потребностите на трудовия пазар, и изграждане и 

подобряване на социалната инфраструктура. Предвиждат се следните мерки:  

- Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до образование;  

- Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда; 

- Намаляване броя на преждевременно напускащите училище;  

- Обучение през целия живот и пълноценно личностно развитие;  

- Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура. 

 

Стратегията за развитие на образователната система се разработва съобразно 

общинския план и с цел набелязване на мерки за преодоляване на негативните явления 

и бъдещо развитие на училищното образование в община Троян до 2020г.  

 

 

4. СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА 

ТРОЯН ДО 2013 ГОДИНА 

 

4.1. Специфични особености на община Троян 

 

Население 

По данни от Преброяване на населението през 2011 година от Националния 

статистически институт, в община Троян има 22 населени места, включително 

административният център град Троян, с общо 32399 жители, в т.ч. 21194 в града и 

11205 в селата. За сравнение при преброяването през 2001 г. общината е била с 37348 

жители, т.е. през последните 10 години населението намалява общо с 4949 души (с 13 

процента).  

Причини: 

- тенденция към намаляване на раждаемостта; 

- промяна във възрастовата структура на населението (застаряване); 

- устойчив отрицателен естествен прираст (смъртността е над 3 пъти по-висока 

от раждаемостта); 

- отрицателен механичен прираст (броя на изселените жители превишава броя 

на заселените); 
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- миграция и емиграция на населението в трудоспособна възраст, в т.ч. деца и 

ученици, подлежащи на задължително обучение.  

 

Раждаемост 

Тревожен факт е намаляването на раждаемостта в общината и застаряването на 

населението. За периода на действие на Стратегията за развитие на образователната 

система в община Троян (от 2005 до 2013 година) раждаемостта намалява с 29%, като 

по-силно изразено е намалението в града – с 32%; в селата – с 19%. 

 

Етническа принадлежност 

По информация от НСИ, при преброяване на населението през 2011 г. в община 

Троян 95,3% от жителите се самоопределят като българи, 3% - като турци, 1,2% - като 

роми и под 0,5% - други или не се самоопределят.  

 

Икономика 

Икономическото развитие на общината е силно повлияно от наложилите се 

промени през последните 10 години и на икономическата криза.  

Нямат стратегическа и структуроопределяща роля доскоро водещите за местната 

икономика машиностроене, металообработване, електротехническа промишленост.  

Икономическият облик на общината към 2013 година се определя от: 

- дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост; 

- химическа и фармацевтична; 

- керамична; 

- текстилна и шивашка; 

- туризъм;  

- хранително-вкусова; 

- животновъдство и земеделие; 

- търговия и услуги.  

Икономическият потенциал не е съсредоточен в големи, а е разпределен между 

многобройни микро, малки и средни фирми. Липсва ясно изразена насоченост на 

местната икономика, като същевременно голямото разнообразие й дава по-голяма 

жизненост и стабилност.  

 

Трудова заетост 

В последните 10 години в Троян бяха закрити структуроопределящи 

предприятия, а заедно с това се промени сруктурата на заетостта по професии. 

Въпреки чувствителния ръст на безработица, в последните години тя е 

традиционно по-ниска от средната за страната и най-ниска от общините в Ловешка 

област. По информация на Дирекция „Бюро по труда”, към 31.05.2014г.  безработицата 

в общината е 7,8% и е по-ниска от средната за страната  (11,2%) с 3,4 пункта.  

В последната година се забелязва оживление на местната икономика. 

Равнището на безработица в общината спада с 0,6%. В страната за същия период 

равнището се запазва.  

От май 2013 до май 2014г. регистрираните работни места в Бюрото по труда 

нарастват с 26%. Изграждат се нови предприятия. 

Нарастват броят на заявените работни места в Бюрото по труда, за които няма 

кандидати. Липсват специалисти по професиите: настройчик/оператор на 

металорежещи машини с цифрово-програмно управление, заварчик,  машинен 

оператор дърводелство, машинен оператор дървообработване, дърводелец, мебелист, 

грънчар, работници в заведения за хранене/развлечения. 

Най-сериозните проблеми на трудовия пазар са: 
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- качеството на работната сила не съответства на потребностите на пазара на 

труда; 

- липсват възможности за използване на наличния трудов потенциал сред 

хората без специалност. Такива са над 30% от продължително безработните лица (над 

1 година).  Приблизително 50% от регистрираните продължително безработни са със 

средно образование, включително средно професионално. 

С по-голям темп нараства броят на безработните на възраст 19-34 години. В 

част от селата няма работещи фирми, младите семейства се насочват към общинския 

център или извън общината. В тези райони намалява броят на децата и учениците. 

Високо е равнището на безработица сред ромската общност. 

След съответния програмен период се извършва анализ на ситуацията, свързана 

с младежката безработица. При констатирано увеличаване се набелязват конкретни 

мерки за преодоляване на проблема.  

 

Транспорт 
Обслужването на населението се извършва по приета от Общински съвет - 

Троян транспортна схема. Пътната мрежа и съобщенията са сравнително добри.  

Планинският терен, малкият брой живеещи и липсата на икономическа 

перспектива в някои села създава проблеми при изпълнение на част от транспортните 

линии.  

 

4.2. Характеристика на образователната система в община Троян 

През 2013 година приключи изпълнението на „Стратегия за развитие на 

образователната система в община Троян  за периода 2005-2013 г.” с реализирането на 

три последователни програми към нея. 

Постигната е основната цел на стратегическия документ: 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. 

Резултат от изпълнението на подцелите към стратегията е състоянието на 

образователната система в общината.  

 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Тревожен факт за община Троян през последните години е намаляването на 

раждаемостта, миграцията и емиграция на населението в трудоспособна възраст. 

Следствие на това намалява броят на децата и учениците. В периода от 2006 до 2013 

година раждаемостта в общината намалява значително – за града с 32%, в селата с 19 %  

(средно с 29%). До учебната 2014/2015 година е сравнително постоянен броят на 

подлежащите на задължително предучилищно обучение 5 и 6-годишни деца (родени 

съответно 2009 и 2008г.), както и на учениците в 1-ви клас (родени 2007г.). Тревожен 

спад в раждаемостта се наблюдава след 2009 година – с 43 деца по-малко. Това са 

децата за две паралелки в училище, съгласно нормативните изисквания. От учебната 

2017/2018 година в някои училища може да не се осъществи прием в 1-ви клас. 

Тенденция се запазва през следващите учебни години. 

 

Виж Приложение № 1 
(Справка за брой лица с настоящ адрес /по населени места/ в община Троян, 

родени в периода 2006 - 2013г. /по години/) 
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В сферата на образованието тази тревожна тенденция се отразява предимно в 

училищата, където ежегодно броят на учениците намалява от 3 до 4%. Броят на 

обхванатите деца в детски градини се запазва относително постоянен.  

Въпреки сравнително постоянния брой на родените деца в селата, училищата 

там са най-засегнати от миграцията към града на населението в трудоспособна възраст.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА  

Към 2013 година в община Троян е изградена мрежа от училища и детски 

градини, която съответства на потребностите.  

 

Училища  

Голям брой училища са закрити в периода 1997–2007 година, основно в селата 

на общината: с.Терзийско, с.Бели Осъм, с.Гумощник, с.Чифлик, с.Ломец, с.Дълбок Дол, 

с.Калейца с.Г.Желязна, с.Добродан и две от училищата в град Троян. През 2009 г. е 

преобразувано училището в с.Врабево в основно училище с несамостоятелно 

общежитие.  

Към 2013 година общият брой на училищата съответства на потребностите. В 

общината има 10 общински /3 средни общообразователни, 5 основни, 2 начални/ и 3 

държавни училища /Професионална гимназия по механоелектротехника, Национална 

гимназия по приложни изкуства и Основно оздравително училище/. Пет от общинските 

и две от държавните училища са в града.  

Виж Приложение №2 
(Профил на училищата в община Троян) 

 

Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с 

демографската криза. С всяка учебна година броят на учениците намалява средно със 

100 спрямо предходната. От брой на учениците в общинските и държавни училища 

през 2005г. – 3939, за учебната 2013/2014г. той е 2770. За посочения период броят им 

само в общинските училища е намалял от 3175 на 2451, т.е. с 23%, а общият брой на 

учениците в общината - с 30%.  

Виж Приложение №3 

(Справка за броя на учениците в община Троян за периода от 2005г. до 2013г.) 

Приложение №4 

 (Справка за броя на учениците в общински училища по учебни години) 

 

Намалението на учениците засяга почти всички училища. Особено 

обезпокоително е в селата. Поддържат се сравнително постоянен брой паралелки, 

основно маломерни. 

Виж Приложение №5 
(Справка за брой ученици по училища в община Троян 

за учебните 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 години, 

съгласно „Списък-образец”№1) 

 

Приложение №6 
(Справка за броя на учениците в общински училища в град Троян   

през учебните 2005/2006 и 2013/2014г.) 

 

Приложение №7 
(Справка за броя на учениците в общински училища в селата 

 през учебните 2005/2006 и 2013/2014г.) 

 



 11 

Забавя се оптимизирането на вътрешната структура на училищата (основно брой 

паралелки) съобразно спада в броя на учениците. В резултат намалява пълняемостта на 

паралелките.  

Това засяга предимно училищата в селата. Сформират се паралелки с брой 

ученици под определения минимум по норматив. В града пълняемостта е сравнително 

постоянна. Към 2013 г. в селата тя е средно 12,4 ученици в паралелка с тенденция към 

намаляване, а в града - над 21 ученици.  

Увеличаването на броя на маломерни паралелки и слети класове е предпоставка 

за преструктуриране на училищата в селата. 

 

Виж Приложение №8 
(Справка за пълняемост на паралелките в община Троян 

през учебните 2005/2006 и 2013/2014г.) 

 

Ежегодно се определят средищни и защитени училища, отговарящи на 

изискванията на МОН. Единственото училище, което е средищно и защитено в община 

Троян, е ОУ„Васил Левски”, с.Борима. Средищните училища през учебната 2013/2014г. 

са пет – три в града /ОУ„Иван Хаджийски”, СОУ„Св.Климент Охридски”, СОУ„Васил 

Левски”/ и две в селата Дебнево и Борима.  

 

Детски градини  

За периода от 2005 до 2013г. броят на децата, обхванати в детски градини и в 

подготвителни групи към училища намалява от 1082 на 1023. С Решения №109 и №206 

от 2008г. на ОбС-Троян, броят на детските заведения в общината е намален от 16 на 8. 

Едногрупните детски градини в селата Дебнево, Врабево, Добродан, Ломец, Черни 

Осъм, Голяма Желязна, Бели Осъм и Шипково са закрити и стават изнесени групи към 

детските заведения в града. От 2009 година се закрива групата в с.Ломец. През 

последните три години в с.Бели Осъм  има нулев прием на деца. 

Към момента функционират две обединени детски заведения, пет целодневни и 

една седмична детски градини, със седем изнесени групи към тях по селата, и една 

детска ясла. Три от детските градини са структурирани като средищни – в с.Орешак (с 

изнесена група, с.Ч.Осъм), с.Калейца (с изнесена група, с.Добродан) и с.Борима (с 

изнесена група, с.Г.Желязна).  

Виж Приложение №9 
(Профил на детските градини в община Троян) 

 

Броят на детските заведения към 2013г. е оптимизиран и напълно задоволява 

потребността от услугата по населени места. Всички деца, желаещи да посещат детска 

градина, са обхванати, включително подлежащите на задължително предучилищно 

обучение, като броят им от 2005 до 2013 година е сравнително постоянен. 

 

Виж Приложение №10 
(Брой на децата, обхванати в детски градини и в подготвителни групи към 

училищата по учебни години от 2005 до 2013 година) 

 

От учебната 2010/2011 година, с Решение №505/2010г. на ОбС-Троян, в 

общината е въведена задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили 5-

годишна възраст. Разкрити са пет подготвителни групи в четири училища в града. Няма 

необхванати 5 и 6-годишни деца, подлежащи на задължително обучение.  
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Извънучилищни педагогически учреждения  

С Решение №235/2009г. на Общински съвет–Троян е. Той организира дейности в 

свободното време на децата и учениците за развитие на индивидуалните им 

способности и дарования. В центъра се извършват психологически консултации на 

деца, ученици и родители. 

 

ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ 
За всички деца и ученици е осигурен достъп до образование. В резултат на 

доброто структуриране на мрежата от училища и детски градини, в общината има 

почти 100% обхват на подлежащите на задължително обучение.  

Информацията за съотношението между родените деца в общината и записаните 

в детските градини показва запазваща се стабилност при обхващането им. 

 

Виж Приложение №11  

(Справка за съотношението „Родени деца в община Троян и обхващането им 

в детски градини през последните пет учебни години) 

 

От учебната 2010/2011 година Община Троян се включи в проект на МОН за по-

пълно обхващане на 5 и 6 годишните деца в задължителна предучилищна подготовка, 

две години преди постъпване в първи клас. Разкрити са подготвителни групи към 

детските градини и към четири училища и няма необхванати деца.  

Всички училища разполагат с необходимите условия за обучение. Напълно са 

обхванати подлежащите на задължително обучение в І клас. Осигуряват се безплатни 

учебници и учебни помагала за децата от ПГ и за учениците от І до VІІ клас, 

целодневна организация на учениците от І до ІV клас, безплатна закуска на деца от ПГ 

и ученици от І до ІV клас. 

 Учениците до 16-годишна възраст от населени места, в които няма училище, са 

обхванати в средищни и приемащи училища. За тях се осигурява целодневна 

организация на учебния ден и безплатен транспорт. Общината разполага с 8 ученически 

автобуса, предоставени от МОН по НП„За по-пълно обхващане на учениците в 

задължителна училищна възраст”. Пет от автобусите се ползват от средищните 

училища.  

Безплатен транспорт се осигурява за деца до Седмична детска градина, 

с.Калейца.  

Две от училищата в общината приемат ученици в общежитие - СОУ„Васил 

Левски”, с.Черни Осъм и ОУ„Христо Ботев”, с.Врабево. Ползването на общежитието в 

с.Врабево е освободено от такса и до него е осигурен безплатен транспорт. 

От 2013 година училищата отпускат стипендии за подпомагане достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането, за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания и ученици без родители. 

Училищата в общината изпълняват проекти по Национални програми на МОН, 

насочени към създаване на условия за равен шанс и качествено образование на всяко 

дете: „С грижа за всеки ученик”, „На училище без отсъствия”, „Информационни и 

комуникационни технологии в училище”. Средищните училища усвояват средства и по 

проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Община Троян е една от малкото общини, запазили столовото хранене в 

училище. Разходите за персонала в училищните столове и част от режийните разноски 

се поемат ежегодно от общинския бюджет. В училищните столове се използват 

възможности за поевтиняване на храненето.  
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Значително се подобрява качеството на хранене в детски градини и училища, 

като се спазват нормативните изисквания. Училища и детски градини изпълняват 

проекти за повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци. Спазват се 

изискванията за санитарен контрол. По оценка на РЗИ храненето в училища и детски 

градини в общината отговаря на всички изисквания за здравословно хранене и е най-

добро в областта. Затлъстяването сред децата и учениците в общината е с най-нисък 

процент в сравнение с данните за страната и областта.  

За община Троян отпадащите от училище ученици са значително по-малко от 

средното за страната. 

Виж Приложение №12 

(Справка за брой ученици, отпаднали от общински училища 

в периода 2007-2014 година) 

 

Всяко училище изпълнява вътрешноучилищна програма за допълнителна работа 

със застрашени от отпадане ученици. Педагогически съветници към училищата и 

психолог към Общински педагогически център съдействат за решаване на възникнали 

проблеми с ученици, непосещаващи редовно училище, отпаднали от образователната 

система и за превенция на противообществени прояви. Провеждат се дискусии с 

представители на институции /Районна прокуратура, РУ„Полиция”, РЦЗ, РЗОК, 

ОбКБППМН, Комисия за детето, Община Троян, директори на училища, психолози, 

медицински специалисти, общопрактикуващи лекари/ по проблеми, свързани с 

обхващане и задържане на децата и учениците в училище. Проблем са неизвинените 

отсъствия в гимназиален училищен етап, неправомерното извиняване на отсъствия и 

нерегистрирането на отсъствия в малките населени места. Активно се работи в тясно 

сътрудничество с РЗОК, РЗИ и РУ„Полиция”.  

Училищата и детските градини прилагат механизми за социална интеграция на 

ученици и деца със специални образователни потребности. Диагностични екипи 

извършват оценка на образователните потребности; изготвят и реализират план за 

подкрепа; наблюдава се и се оценява развитието на всеки случай. Информират се 

родителите за нивото на образование и успешното интегриране на децата и учениците. 

Обсъждат се текущи задачи и проблеми на децата с увреждания.  

Специални грижи се полагат за деца и ученици на ресурсно подпомагане, 

подсигуряват се ресурсни учители. Логопедична помощ се оказва в кабинети към 

НУ„Св.Св.Кирил и Методий” и ОУ„Иван Хаджийски”, които обслужват всички 

училища и детски градини в общината. Недостатъчна е логопедичната помощ в 

детските градини и подготвителните групи в училищата. Изградена е достъпна 

архитектурна среда.  

Във всички учебни и детски заведения функционират здравни кабинети; 

подобрява се здравната просвета сред подрастващите.   

Интегрирано се обучават деца и ученици, за които българският език не е 

майчин. Училищата в селата Борима, Врабево, Дебнево и Орешак получават 

допълнителни средства за дейности, свързани с приобщаването и формиране на 

идентичност за децата от етническите общности. Сформират се различни извънкласни 

форми за работа по интереси, по проекти допълнително се обучават учители. 

Община Троян приема и изпълнява Общински план за действие за интегриране 

на ромите и на гражданите, живеещи в сходна на ромите среда. Планът е в изпълнение 

на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход. 

Ангажимент на всяко училищно ръководство и на Общината е свеждане до минимум 

ранното отпадане от училище на тези ученици, както и мотивиране на завършващите 

основни училища да продължат средното си образование. Целодневната организация на 

учебно-възпитателния процес спомага интеграционния процес. Поддържа се 
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библиотечен фонд от учебници и учебни помагала, в помощ на децата, предимно от 

ромски произход.  

Здравните медиатори към Община Троян работят активно за привличане и 

задържане на деца и ученици от ромския етнос в детски градини и училища. Дейността 

им е насочена и към повишаване на здравната осведоменост на ромите. Съвместната им 

работа с общопрактикуващи лекари, Националната мрежа на здравните медиатори и 

Регионална здравна инспекция, Ловеч дава добри резултати. 

 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Основни цели на Националната програма за развитие на училищното 

образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015), са: 

- равен достъп до образование; 

- качество на образованието.  

За постигането им, усилията на община Троян са насочени към: 

- максимален обхват на децата и учениците; 

-модернизиране на материалната база, въвеждане на информационно-

комуникационните технологии и качествено чуждоезиково обучение; 

- личностно развитие на децата и учениците; 

- повишаване квалификацията на педагогическите кадри; 

- осъществяване връзки между бизнеса и професионалното образование; 

- усъвършенстване финансовото управление; 

- повишаване ангажираността на обществото. 

 Към 2013 година е постигнат оптимален модел на общинската образователна 

структура. Запазени са училищата в малките населени места. Гарантира се по-пълно 

обхващане на подлежащите на обучение чрез по-лесен достъп до образование. 

В резултат на реализирани големи инфраструктурни проекти в общината и 

ефективното управление на делегирания бюджет, училищата и детските градини 

разполагат с обновена и модернизирана материално-техническа база. Оборудвани са 

съвременни кабинети за компютърно и чуждоезиково обучение. Използват се 

информационно-комуникационните технологии в преподаването по всички учебни 

предмети. Подобрена е квалификацията на педагогическите кадрите, подобряват се 

методите на преподаване. 

Основно предизвикателство пред Община Троян е да се справи с проблемите, 

предизвикани от намаляване броя на учениците. Демографската криза и поддържането 

на относително голям брой училища, води до наличие на голям брой маломерни и слети 

паралелки. Маломерните и слети паралелки през учебната 2013/2014 година са общо 39, 

в.т.ч. 29 самостоятелни маламерни и 10 слети, от които 8 слети-маломерни. По-голяма 

част от тези паралелки са в училищата в селата Орешак, Черни Осъм, Дебнево и 

Врабево. Чрез тях се обхващат основно застрашени от отпадане ученици. Постигането 

на качествено обучение в тях става все по-трудно, предвид и факта, че за голяма част от 

учениците им българският език не е майчин. Тези училища започват да изпълняват все 

повече социални функции. 

Обезпокоителен е фактът, че маломерни паралелки се допускат и в най-големите 

общински училища в града. От учебната 2010/2011 година такъв проблем съществува и в 

ОУ„Иван Хаджийски”. През последните пет години броят на учениците в училището е 

намалял от 342 на 175. 

Наличието на голям брой маломерни и слети паралелки е свързано с 

допълнителни разходи, без да се гарантира по-високо качество на образованието, т.е. 

липсва ефективност на разходите. Ежегодно се дофинансират всички училища извън 

града със средства от общинския бюджет. Много трудно е намирането и задържането на 

квалифицирани учители в тези училища.  
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Обективен показател за качеството на обучение в училищата са резултатите от 

националното външно оценяване (НВО) на учениците в ІV и VІІ клас и от държавните 

зрелостни изпити. Пред 2013г. повечето училища в общината, основно в града,  

показват резултати над средното ниво за областта.  

За учебната 2012/2013 година от 44 училища в област Ловеч с най-добър среден 

бал от НВО – ІV клас е НУ„Св.Св.Кирил и Методий” /1 място/, следвано от 

НУ„Хр.Ботев” и СОУ„Св.Климент Охридски” /4 и 5 място/. Незадоволително е 

представянето на четвъртокласниците от училищата в селата:  Ч.Осъм – на 41 място,  

Врабево – 23 място, Орешак  – 20 място, Дебнево – 19 място.  

За същата учебна година с най-висок среден успех по предмети от НВО – VІІ 

клас са училищата в града: СОУ”В.Левски”, СОУ„Св.Климент Охридски” и ОУ”Иван 

Хаджийски”, съответно на 6-то, 7-мо и 9-то място. С най-нисък среден успех по 

предмети са училищата в селата Дебнево и Орешак. 

Виж Приложение  №13 

(Резултати от националното външно оценяване през 2013 година – ІV клас) 

Приложение  №14  

(Резултати от националното външно оценяване през 2013 година – VІІ клас) 

 

Регионален инспекторат по образованието–Ловеч извежда основните 

предпоставки и причини за незадоволителното представяне на учениците: 

- недобро владеене на български език от ученици, чийто майчин език не е 

български; 

- липса на мотивация на учениците за пълноценен учебен процес; 

- неангажираност на родителите към обучението на децата; 

- нередовно посещаване на училище и натрупване на пропуски при овладяване 

на знания и умения; 

- нисък социален статус. 

За област Ловеч средният успех на учениците, завършили средно образование 

през 2013 година, е: 4,75 за средните общообразователни училища; 4,15 – за 

професионалните училища и 4,53 – за училищата по изкуствата. На проведените 

държавни зрелостни изпити през м.май 2013г. от 25 училища в областта на 2 и 4 място 

са съответно СОУ„В.Левски”, Троян със среден успех 5,09 и СОУ„Св.Климент 

Охридски” – с 4,81. На 23 място със среден успех 3,61 е СОУ„В.Левски”, с.Ч.Осъм.  

 

Приложение  №15  

(Рейтингова скала на училищата в област Ловеч  

според средния успех по предмети от ДЗИ 2013г) 

 

Националното външно оценяване на учениците показва незадоволителни 

резултати при обучение в слети и маломерни паралелки. За повишаване качеството на 

обучение следва да се сведе до минимум обучението в подобни паралелки. 

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Обновена и модернизирана е материалната база на всички училища и детски 

градини в общината.  

За периода 2005–2013 година са инвестирани над 22 млн.лв. /от държавния и 

общинския бюджет, привлечени средства по различни проекти и програми и собствени 

средства от бюджетите на училищата и детските градини/.  

Подобрена е енергийната ефективност на всички сгради. Извършена е подмяна 

на отоплителни инсталации, част от обектите преминават от дизелово на газово 

отопление. Сградите са изолирани, със сменена дограма; монтирани са слънчеви 



 16 

колектори. Голяма част от реализираните мерки са по два проекта: към Международен 

фонд „Козлодуй” и „Интегриран проект за образователна инфраструктура на община 

Троян” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” на обща стойност 

приблизително 8 млн.лв; обхващат 7 училища, 6 детски градини и 1 спортна зала. 

Изградена е достъпна архитектурна среда в 4 училища и 3 детски градини. От 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС е 

възстановено училище след пожар. Реализирани са дейности по проект „Красива 

България” в няколко детски градини. 

Извършено е ново строителство: разширение на сгради за предучилищна 

подготовка, училищен спортен комплекс, физкултурен салон и катерачна стена и др. 

Изградени са нови и се обновяват съществуващите детски и спортни площадки.  

Ежегодно се извършват ремонтни дейности, поддръжка и обновяване на базата. 

Повече от училищата и детските градини съфинансират дейностите със средства от 

делегирания бюджет и собствени средства. Ремонтират и се обзавеждат кабинети; 

закупува се компютърна техника и нови учебни пособия; изграждат се системи за 

видеонаблюдение и пожароизвестяване.  

Виж Приложение №16 

(Справка за осигурена охрана в училищата в областта и в общината) 

 

Привличат се допълнителни средства от МОН, като се използват всички 

програми и възможности за финансиране. Все повече училища и детски градини 

печелят проекти – по оперативни програми на ЕС и от общинския бюджет. Активна е 

ролята на училищните настоятелства и родителите за изграждане на привлекателна 

учебна среда. 

С нарастване на демографските проблеми и необходимостта от отчитане  

целесъобразност на разходите за образование, наложително е да се оптимизира 

материалната база на училищата, което е в правомощията на директорите.  

Подобрената материална база повишава ефективността на разходите за 

образование, като част от средствата се пренасочват към подобряване на качеството на 

обучение. Материалната база на ОУ„Иван Хаджийски”, гр.Троян и ОУ„Христо Ботев”, 

с.Врабево все още не е съизмерима с тази на останалите. Община Троян е 

кандидатствала пред Американското посолство и очаква финансиране за реиновиране 

сградата на ОУ„Иван Хаджийски”. 

 

КАДРИ И КВАЛИФИКАЦИЯ  

Намаляването броя на децата и учениците налага оптимизиране вътрешната 

структура на детски градини и училища. Процесът сравнително изостава спрямо 

потребностите. За периода 2005-2013 година броят на учениците намалява с около 30%; 

броят на децата се запазва сравнително постоянен. За същия период броят на заетите в 

училища е намалял с 6%, а в детските градини е без съществена промяна.  

През 2005г. в общински училища и детски градини са заети 572,5 щатни бройки, 

като 387 от тях са за педагогически персонал; през 2013г. заетите са общо 543, от които 

345 - за педагогически персонал. 

Виж Приложение №17 

(Информация за брой ученици и деца и за брой персонал 

 през 2005 и 2013 година) 

 

С намаляване броя на учениците намалява съотношението ученик/учител от 11/1 

на 9/1. Това се повлиява от няколко фактора, които действат разнопосочно:  

- демографската криза в общината и ниска пълняемост на паралелките в някои 

училища влошава показателя, т.е. един учител работи с все по-малко ученици;  
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- въвеждането на целодневна организация на учебния процес - за работа с едни и 

същи ученици се назначават нови учители за следобедни занимания. 

Обхватът на децата в детските градини се запазва, както и съотношението 

дете/учител (12 към 1). Причини за това: увеличава се приемът на деца на възраст от 1 

до 3 години; деца на възраст 5 и 6 години посещават подготвителни групи в училища.  

 

Виж Приложение №18 

Информация за съотношение учител в училище/детска градина спрямо 

ученици/деца през 2005 и 2013 година) 

 

Непрекъснато се подобрява квалификацията на кадрите, образователно-

възпитателната работа се осъществява на високо конкурентно равнище. От 2009г. се 

въвежда кариерно развитие на педагогическите кадри. Ежегодно училища и детски 

градини приемат и изпълняват квалификационни програми. Най-често срещани теми 

са: Интеграция на деца със СОП; Работа с деца с обучителни трудности, емоционални и 

други проблеми в поведението; Работа с интерактивна дъска; Организационни и 

комуникационни компетентности на учителите - условие за качествено провеждане на 

УВП; Методическа подкрепа и наставничество за новопостъпилите учители от старши 

учители- формиране на умения, въвеждащи в професията; поддържаща квалификация 

на педагогическите специалисти и др. Вътрешно методическа квалификация – 

методически сбирки, семинари, обсъждания; лична самоподготовка; обмяна на опит със 

специалисти от сродни училища, участие в национални семинари, конференции и др. 

Особено внимание се отделя на обучението по ИКТ. Директорите преминават 

постоянни курсове за повишаване на управленческите си умения. Учители се обучават 

по НП „Квалификация” и по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” За подобряване 

на работата в областта на образователната интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства по проекти допълнително са обучени учители. 

Усъвършенстват се вътрешноучилилищните системи за оценяване и стимулиране труда 

на учителите. 

 

Виж Приложение №19 

(Справка за квалификацията на педагогическия персонал 

 в общински училища, детски заведения  

и Общински педагогически център) 

 

Извършва се и поддържаща квалификационна дейност на кадрите; придобиват 

се по-високи професионално-квалификационни степени. Увеличава се делът на 

учителите с магистърска и бакалавърска степени. 

  

Виж Приложение №20 

(Справка за квалификацията на педагогическия персонал 

през 2005 и 2013 година) 

 

Проблем в образователната системата остава преобладаващата възраст на 

учителите – около и над 50 години. Възможна е криза при смяна на поколенията в 

учителския колектив. Голяма е дистанцията между поколенията на учителите и 

учениците. При освобождаване на учителско място с предимство са младите 

специалисти, на които да се предаде добрият педагогически опит и за внасяне на нови 

идеи в работата.  
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Виж Приложение №21 
(Информация за възрастова характеристика на педагогическите кадри към 

учебната 2013/2014 година) 

 

Данните показват, че в училищата от общо 317 педагози само 4% са на възраст 

до 30 години, 61% - на възраст над 46 години, в т.ч. над 55 години – са 21% от всички 

работещи учители. Още по-тревожни са данните за детските градини: младите учители 

до 30 години са само 5%, над 46 години – 78%, от тях над 55 години – 54%. 

Необходимо е мотивиране и стимулиране на младите хора да изберат професията 

„учител”, предвид потребностите и възможността за реализация в общината. 

През последните години се увеличава необходимостта от логопеди и психолози, 

но специалистите в общината са недостатъчни. Наложително е обследването и 

работата с логопед на децата от детските градини и подготвителните групи в училище.    

За организиране на ученическото столово хранене са осигурени 10 бройки от 

местните дейности. Към всички учебни и детски заведения има изградени здравни 

кабинети, в които са назначени 19 медицински специалисти, в т.ч. двама лекари. От 

2012 година са назначени двама здравни медиатори за работа с деца, ученици и 

родители от етнически малцинства. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В 

ОБУЧЕНИЕТО 

В съвременното общество владеенето и ползването на ИКТ е съществен елемент 

от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и 

професионална реализация и израстване.  

Изследване на Европейската училищна мрежа, финансирано от Европейската 

комисия, показва, че България е на едно от последните места в Европа по отношение на 

налична компютърна техника в клас и възможности за използването и за учебни 

занятия. В българските общообразователни училища на 11 ученици от най-горния клас 

се пада средно по едно компютърно или терминално място, докато за ЕС цифрата е 

средно 4. Едновременно с това участието на българските учители в курсове за 

използване на ИКТ в педагогическата практика е над средните нива за ЕС. Това е ясна 

индикация, че при една съвременна материална база и  модерна комуникационна среда, 

страната ни успешно би се наредила до най-добрите европейски практики. 

В община Троян през последните 10 години значително е подобрена училищната 

среда чрез въвеждане на ИКТ. Всички училища имат обзаведени компютърни 

кабинети, като на 12 ученици се пада един компютър. Осигурен е интернет достъп. 

Повечето училища и детски градини поддържат собствен интернет сайт.  

Подмяната на наличната компютърна техника често се извършва поради 

физическото износване, а не в съответствие с новите технологии. Само две общински 

училища имат съвременно оборудвани и поддържани компютърни кабинети.   

От 2013г.  СОУ”Васил Левски” Троян е член на Microsoft IT Academy и става 

единственият функциониращ изпитен център на територията на Ловешка област за 

реализиране програмата за обучение на Microsoft. То е акредитирано да провежда 

курсове за работа със софтуерни продукти като Windows, Microsoft Office пакет, 

Photoshop, AutoCAD и др. 

ИКТ се изпозват в обучението по всички учебни предмети, включително при 

управлението на училищата. Поставя се акцент върху мултимедийните и интерактивни 

елементи в процеса на обучението; използват се интерактивни дъски. Въведен е 

„Електронен дневник” в част от училищата.  
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Високата средна възраст на учители и преподаватели, както и намаляването  

притока на млади хора към образователната система, затруднява  прилагането  на  

иновации  и  реформи в процеса на обучение. 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 

Европейската комисия въвежда нов критерий за чуждоезиково обучение в ЕС: 

до 2020 г. поне 50 % от юношите на 15 години трябва да владеят един чужд език (сега 

това могат 42 % от тях), а най-малко 75 % от лицата на тази възраст трябва да изучават 

втори чужд език (в момента делът им е 61 %). България изостава от средното ниво за 

ЕС.   

Добро е чуждоезиковото обучение за община Троян в профилираните 

паралелки с прием след 7 клас в СОУ. Подготовката в тях дава необходимото ниво на 

владеене на чужд език, съобразно изискванията за сертифициране в ЕС.  

През 2013г. резултатите от външното оценяване на учениците от 8 клас на 

профилираните паралелки с разширено изучаване на чужд език са реално отражение на 

показаните през учебната година знания. Средният успех от външвоно оценяване (ВО) 

не се различава съществено от текущите оценки и годишния успех на учениците. 

Наблюдава се тенденция към повишаване успеха на учениците от Националното 

външно оценяване. От рейтинговата скала на училищата според средния резултат от 

НВО по чужд език, най-висок рейтинг в общината има СОУ”Васил Левски” – Троян.   

 

Виж Приложение №22 

(Рейтингова скала на училищата в област Ловеч за 2013г. 

 според средния резултат от НВО по чужд език) 

 

За подобряване резултатите от външното оценяване по чужд език на учениците 

от VІІІ клас в паралелки с интензивно изучаване на чужд език, РИО отчита 

необходимост от предприемане на следните мерки: 

- организиране на открити уроци и квалификационни семинари с 

преподавателите с малък педагогически опит; 

- активно включване на преподавателите по ЧЕ, преподаващи в VІІІ-ми 

интензивен клас, в подходящи квалификационни форми на национално ниво; 

- по-голямо внимание при развиването на способностите и уменията на 

учениците за писмено изразяване и владеене на езика чрез поставяне на допълнителни 

задачи, проверки и други; 

- анализ на получените резултати от ВО на съвещaние с учителите по ЧЕ в VІІІ 

интензивен, като се набележат мерки за справяне с трудностите. 

По проекти и програми се изпълняват езикови практики на ученици и учители в 

чужбина. Запазена е традицията и се разширяват възможностите за ученически обмен с 

побратимените на Троян градове от Франция и Германия. По секторна програма 

„Коменски” са изпълнени проекти в две училища и една детска градина, като се 

обменят и популяризират добри практики от европейски държави. 

Стимулира се многоезичното обучение във всички училища. Предоставя се 

възможност за изучаване на втори чужд език в прогимназиален и гимназиален етап. 

Недостатъчно добро е качеството на преподаване и нивото на усвояване на чужд език в 

училищата в малките населени места, поради: слабо владеене на българския език от 

ученици, чийто майчин език не е български; натрупване на пропуски в знанията, които 

се задълбочават в годините; текучество на учителите, преподаващи английски език. 

В част от детските градини се предлага чуждоезиково обучение като 

допълнителна педагогическа дейност. 
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  

С утвърдени традиции в професионалното и профилирано образование и 

обучение са пет училища в общината. Изучаваните в тях професии и специалности се 

променят съобразно особеностите в развитието на региона и потребностите на пазара 

на труда.  

За учебната 2013/2014г. са утвърдени професионални паралелки, подготвящи 

специалисти по професии: „Хотелиер”, „Планински водач”, „Електротехник”, „Техник 

по транспортна техника”, „Икономист - информатик”, „Техник - технолог в 

дървообработването”, „Оператор в дървообработването”, „Художествена керамика”, 

„Рекламна графика”. Материалната база на училищата с професионални паралелки е 

оборудва в съответствие с провежданата производствена практика.  

През 2013г. са създадени в помощ на местната власт Консултативен съвет по 

образование и култура и Консултативен съвет за икономическо развитие на Община 

Троян. Сред общите теми за дискусии между двата съвета са проблемите на 

професионалната подготовка на учениците и тяхната реализация.  

 

Виж Приложение №23 
(Информация за професионалната реализация на учениците на територията 

на община Троян, след завършено средно образованиепрез 2011, 2012 и 2013 година) 

 

Информацията показва, че за последните три години от всички завършили 

средно образование ученици в общината само около 20% се реализират като средни 

кадри в местни фирми, а още по-малко – по завършената специалност. Останалите 

ученици продължават образованието си във Висше учебно заведение или напускат 

общината по различни причини. Нисък е делът на учениците, които след завършване на 

висше образование се връщат и започват работа в общината. В тази връзка е важно 

определянето на професионални паралелки да бъде съобразено с потребностите и 

възможностите за реализация. 

Утвърждаването на професионалните паралелки става с все по-активното 

участие на местния бизнес. Засилва се ангажираността на работодателските 

организации относно: оборудване на модерна учебна база, теоритична подготовка, 

стипендии и стажуване. 

Предприети са дейности за ранно професионално ориентиране на учениците от 5 

до 8 клас със съдействието на Професионална гимназия по механоелектротехника, 

Общински педагогически център, местни фирми по мебелопроизводство и 

дървообработване, Община Троян.  

Предстои разработване на отделна програма за ранното професионално 

ориентиране на учениците в съответствие с потребностите на трудовия пазар. 

Въпреки всички усилия, местният бизнес изпитва все по-сериозен дефицит от 

подготвени кадри, най-вече в професиите мебелно производство, хотелиерство, 

ресторантьорство, шивачество, заварчици и др.  

Необходимо е по-тясно сътрудничество между училищата и фирмите с цел 

правилно професионално ориентиране и реализация на учениците. Несъобразяването 

на предлаганите професии с реалните потребности на региона води до:  

- подготовка на кадри без възможност за реализация в местния бизнес;  

- липса на квалифицирани специалисти в региона;  

- сформиране на паралелки с много ниска пълняемост и лошо качество на 

получаваното образование;  

- липса на ефективност на разходите за професионално обучение. 
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ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

За израстването на децата и учениците като пълноценни граждани на 

съвременното общество е важно както получаване на знания и умения в съответствие с 

образователните стандарти, така и грижата за цялостното им личностно развитие 

съобразно индивидуалните им интереси, таланти и възможности. 

Училищата в общината имат основния ангажимент за откриване, подкрепа за 

развитието и реализиране дарованията на всяко дете. Те осигуряват желани 

извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на науката, изкуствата и спорта за 

пълноценно ангажиране свободното време на учениците. Детските градини предлагат 

допълнителни педагогически услуги, съобразно заявеното желание. 

За организиране на дейности в свободното време за развитие на индивидуалните 

способности и дарования на децата и учениците, работи Общински педагогически 

център. Дейността му се осъществява в три основни направления:  организира 

извънкласни дейности по интереси и участие в олимпиади и състезания; работа с 

проблемни деца и деца със специални образователни потребности и консултативна 

дейност с деца и родители. Центърът работи целогодишно. Дейностите се предоставят 

безплатно за всички деца и ученици от общината. Необходима е по-активна работа за 

привличане на допълнителни средства по проекти. 

Общинският педагогически център работи съвместно с училища и детски 

градини, Общинската комисия по закрила на детето, Общинската комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на други 

неправителствени организации, свързани с развитието на подрастващите.  

Община Троян ежегодно субсидира формите на „Училище сред природата”. В 

рамките на спортния календар на общината се провеждат спортни прояви с активното 

участие на спортните клубове. 

От 2005г. се подпомагат със средства от общинския бюджет деца с изявени 

дарби, заели призови места в олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, 

изкуствата и спорта. От 2005г. до 2013г. за еднократно финансово подпомагане на 

даровити деца от бюджета на община Троян са осигурени 27145лв.; за изплащане на 

едногодишни стипендии от държавния бюджет са усвоени 14600лв. Стимул за бъдещи 

творчески и спортни изяви по реда на правилата са получили над 300 деца и ученици от 

училищата в общината.  

Активна превантивна дейност се извършва по проблемите, свързани с агресията 

сред подрастващите, употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене, трафик на 

хора, противообществени прояви. Засилено е сътрудничество между представители на 

институциите: Районна прокуратура, РУ„Полиция”, РЦЗ, РЗОК, МКБППМН, Комисия 

за закрила на детето, Община Троян; директори на училища, психолози, медицински 

специалисти, общопрактикуващи лекари. Съвместно се решават проблеми, свързани с 

обхващане и задържане на децата и учениците в училище. Ежегодно се приема 

програма за дейността на ОбКБППМН, която се изпълнява от всички институции, 

работещи с деца. Констатираната тенденция за нарастване на противообществените 

прояви предполага по-активна превантивна работа на комисията. 

 

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

Доброто финансово управление на училищата и детските градини в условията на 

делегиран бюджети е определящ фактор за ефективност и качество на образованието. 

В община Троян делегираният бюджет е въведен в училищата от 2001г., а в 

детските градини - от 2007г.  Всяка година чрез държавни стандарти за издръжка на 

едно дете/ученик, по формула, приета от Общински съвет, се определя бюджета на 

всяко детско/учебно заведение. Механизмът за разпределяне на средствата 

предварително се анализира и съгласува от всички заинтересовани страни, като се 
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търси неговото усъвършенстване с цел постигане по-високо качество на учебно-

възпитателния процес и на условията на работа. Управлението на средствата на ниво 

училище/детска градина дава възможност на директорите рационално и целесъобразно 

да разходват средствата по делегираните бюджети и да реализират преходни остатъци. 

Голяма част от средствата се влагат в подобряване на материалната база.  

Извън делегирания си бюджет училища и детски градини получават и целеви 

средства от държавния бюджет за: учебници и учебни помагала, транспорт ученици и 

учители, за подпомагане на физическото възпитание и спорт, по Национални програми 

на МОН, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. От 2013 година 

училищата сами определят и реда за отпускане стипендии на ученици. 

Училищата с брой ученици под 80 трудно подсигуряват само с делегирания 

бюджет необходимите условия за обучение, както и качествен учебен процес. За 

съществуването на част от училищата в малките населени места, общината осигурява 

транспорт на ученици и дофинансира маломерните и слети паралелки в тях. 

Неоптимизираната вътрешна структура на част от училищата (ниска пълняемост на 

паралелките и по-малък брой ученици на един учител) води до по-ниска ефективност 

на разходите за образование (повече разходи за един ученик).  

 

Виж Приложение №24 

(Справка за брой деца в подготвителни групи и ученици в общинските училища, 

численост на персонала, в т.ч. педагогически 

и съотношение ученици/педагогически персонал 

/съгласно информация по Списък-образец №1 за учебната 2013/2014 година/ 

и разходи за един ученик през бюджетната 2013 година) 

 

Отнесена към резултатите от външното оценяване на учениците по училища 

(Приложение №13 и Приложение №14), информацията показва, че по-големите разходи 

за един ученик не водят до по-високо качество на образованието. 

През последните години се наложи практиката за привличане на допълнителни 

средства по проекти или собствени приходи. Ежегодно с общински средства се 

реализират проекти по Обществен форум – Троян, голяма част от тях за подобряване на 

материалната база на училища и детски градини.    

Съпричастност към създаването и поддържането на съвременна учебна и 

подкрепяща среда за децата и учениците проявява цялата общественост. Поради 

ограничените възможности на делегирания бюджет, все по-голям принос за 

осигуряване на допълнителни средства имат съвместните усилия на родители, 

граждани и организации. Повишава се участието и ангажираността на училищните 

настоятелства, стимулира се отговорността и активното им сътрудничество с учители и 

училищно ръководство. Повишават се изискванията за прозрачност на действията. 

Публичното оповестяване на финансовите резултати чрез интеренет сайт дава 

възможност за граждански контрол в управлението на образователните институции и 

повишава ефективността на системата. 
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4.3. Приложения към т.4.2 
Приложение №1 

 

Справка за брой лица с настоящ адрес /по населени места/ в община Троян, 

родени в периода 2006 - 2013г. /по години/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ настоящ адрес 

година на раждане 

 

2006 

/8г./ 

2007 

/7г./ 

2008 

/6г./ 

2009 

/5г./ 

2010 

/4г./ 

2011 

/3г./ 

2012 

/2г./ 

2013 

/1г./ 

ОБЩИНА ТРОЯН  240 252 243 251 208 198 177 171 

  в т.ч.:                 

  град 181 196 186 193 149 155 130 123 

  села 59 56 57 58 59 43 47 48 

1 Троян 181 196 186 193 149 155 130 123 

2 Балабанско  0 0 1 1 0 0 2 0 

3 Балканец 1 0 1 1 0 0 1 0 

4 Бели Осъм 2 0 1 2 3 3 2 5 

5 Белиш 0 0 1 0 0 0 1 1 

6 Борима 7 9 8 4 3 5 5 9 

7 Врабево 3 4 2 6 4 2 2 3 

8 Г.Желязна 2 0 4 2 2 2 0 0 

9 Горно трапе 3 1 2 1 2 3 1 2 

10 Гумощник 0 0 0 1 1 1 0 0 

11 Дълбок дол 0 1 3 1 2 0 1 3 

12 Дебнево 9 7 2 4 5 6 3 1 

13 Добродан 1 1 1 2 1 1 1 1 

14 Калейца 8 3 1 2 4 3 1 5 

15 Ломец 0 2 1 2 1 0 0 1 

16 Орешак 13 14 14 16 13 9 15 15 

17 Патрешко 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 Старо село 1 2 1 1 1 2 1 0 

19 Терзийско 0 2 0 3 0 0 0 0 

20 Черни Осъм 8 8 8 6 13 3 8 2 

21 Чифлик 0 0 3 1 3 1 0 0 

22 Шипково 1 1 3 2 1 2 3 0 
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Приложение №2 

 

ПРОФИЛ НА УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ТРОЯН 

 

І. Общински училища 

1. Основно училище „Иван Хаджийски”, гр.Троян 

Първото светско училище в общината; открито през 1871 година. Разположено в 

централната част на града. Средищно училище с целодневна организация на учебния 

ден. Приема деца в целодневна подготвителна група и ученици от І до VІІІ клас. С 

общо 187 ученици и деца работят 26 висококвалифицирани учители и възпитатели. 

Разполага с добре обзаведени кабинети, компютърни зали, логопедичен кабинет, два 

физкултурни салона, библиотека, училищен стол. Училището е основател на 

извънучилищната форма „Пътуващо училище”. Ежегодно училището провежда 

тържествена церемония по награждаване на талантливи и оригинално мислещи 

ученици от цялата община. Наградите „Бризби” са под патронажа на английския 

кралски юридически съветник Джон Бризби, наследник на видния троянски род на 

Константин хаджи Калчев – български дипломат и дарител за изграждане на първото 

училище в града. Наградата е придружена със специална грамота, изработена от 

троянския художник Иван Хаджийски.  

2. Начално училище „Свети Свети Кирил и Методий”, гр.Троян  

Най-голямото начално училище в общината. Разполага с добре оборудвани 

класни стаи и кабинети, включително компютърен и логопедичен, училищен стол. 

Разполага с открити спортни площадки за различни видове спорт. Разположено е в 

близост до Спортна зала „Чавдар”. Приема 17 деца в полудневна подготвителна група и 

267 ученици от І до ІV клас. В училището работят 24 учители. Има създадена 

целодневна организация. Традиция е провеждането на „Пътуващо училище” с всички 

ученици, завършващи начален етап на обучение. 

3. Начално училище „Христо Ботев”, гр.Троян   

Основано през 1963 година. Разполага с много добра материално-техническа 

база и съвременно оборудвани класни стаи, компютърен кабинет, физкултурен салон, 

училищен стол. Приема 48 деца в целодневни подготвителни група и 212 ученици от І 

до ІV клас, които се обучават и възпитават от 24 високо квалифицирани учители и 

възпитатели. Има създадена целодневна организация на учебния ден. Училището е с 

традиции в обучението по интереси в Детски занаятчийски център. 

  4. Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски”, 

гр.Троян 

Най-младото училище в общината, основано през 1984 година. Разполага с 38 

учебни стаи, 4 компютърни кабинета с 42 работни места, оборудвани с компютърни 

конфигурации и физкултурен салон. Училището разполага със закрит плувен басейн, 

картинна галерия, добре комплектована училищна библиотека, изложбена зала, стол за 

ученическо хранене, училищен двор с места за отдих и  много възможности за спорт. В 

него се обучават 25 деца от подготвителна група и 606 ученици І до ХІІ клас, с които 

работят 62-ма учители. Училището е средищно с целодневна организация на учебния 

ден. Добри традиции има в обучението по природоматематически науки и постижения 

в обучението по информатика. Традиционни са ежегодно провежданите от училището 

състезания „Климентови дни” за ученици от област Ловеч.  

5. Средно общообразователно училище „Васил Левски”, град Троян 

Най-голямото училище в общината, основано през 1915г. Днес СОУ„В.Левски” 

е съвременно и модерно училище, в което се учат над 800 ученици от І до XII клас. 

Педагогическият екип се състои от 68 учители с висок авторитет и постижения. 

Приоритети на училището са: качествена чуждоезикова подготовка, усвояване на 



 25 

новите информационно-комуникационни технологии, както и професионално и 

профилирано обучение в областта на хотелиерството и туризма. Високи са показаните 

резултати на учениците от националното външно оценяване и държавните зрелостни 

изпити, както и на национални олимпиади, конкурси, състезания. Училището разполага 

с модерна материална база, предоставяща отлични условия за обучение и възпитание.  

6. Средно общообразователно училище „Васил Левски”, село Черни Осъм  

Училището е основано през 1879г. За учебната 2013/2014 година приема 118 

ученици от І до XІІ клас, обучавани от 17 учители и възпитатели. Разполага с училищна 

база, обновена по проект. Училището е с традиции в професионалната подготовка на 

планински водачи и приема ученици от цялата страна, за които предлага общежитие. 

Много добра е спортната и професионалната база на училището, както и 

професионалната екипировка на учениците. За учебно-тренировъчната дейност 

спомагат учебната база „Северен Джендем”, разположена под връх „Ботев”, и двете 

катерачни стени в училището.    

7. Основно училище „Васил Левски”, село Орешак 

Основано през 1881 година. За учебната 2013/2014 година приема 78 ученици от 

І до VІІІ клас, обучавани от 11 квалифицирани учители. Училището е напълно 

обновено по проект; разполага с отлична открита спортна база. Провежда добра 

интеграционна политика и поддържа позитивна подкрепяща среда за учениците. 

8. Основно училище „Христо Ботев”, село Врабево 

Основано през 1879 година. В него се обучават и възпитават 75 ученици от І до 

VІІІ клас от 12 учители и възпитатели. Единственото общинско училище с общежитие 

за ученици в задължителна училищна възраст. Разполага с оборудвани класни стаи и 

кабинети, компютърна зала, физкултурен салон и открити спортни площадки. 

Възпитаниците на училището заемат призови места в спортни състезания. 

9. Основно училище „Любен Каравелов”, село Дебнево  

Основано през 1881 година. Средищно училище с целодневна организация на 

учебния ден. Приема ученици от І до VІІІ клас от близките населените места, в които 

няма училища, включително и от община Севлиево. В него се обучават и възпитават 73 

ученици от 12 учители и възпитатели. Материалната база на училището е напълно 

обновена след пожар през 2009 година. Има добре оборудвани класни стаи и кабинети, 

физкултурен салон, училищен стол. 

10. Основно училище „Васил Левски”, село Борима   

Основано през 1884 година. Единственото защитено и средищно училище в 

общината. Предлага целодневна организация на учебния ден. Обучава 73 ученици от І 

до VІІІ клас от четири села в региона; успешно интегрира ученици от различни 

етнически групи. Образователно-възпитателният процес се осъществява от 12 учители 

с необходимата правоспособност и квалификация. Разполага с много добра, обновена 

училищна материално-техническа база, ученически стол, оборудвани открити спортни 

площадки.  

 

ІІ. Държавни училища 

1. Национална гимназия по приложни изкуства „Проф.В.Колев”, гр.Троян  

Националната гимназия е наследник на създаденото през 1911 година 

„Грънчарско училище”. Тя е единствената в България, подготвяща специалисти в 

областта на традиционната и модерната керамика. Приема ученици от цялата страна по 

специалностите „Изобразително изкуство”, „Художествена керамика” и „Рекламна 

графика”. Над 100 ученици се обучават от 17 висококвалифицирани учители. Разполага 

с обновена училищна база, оборудвани кабинети, общежитие, спортен комплекс, 

музейна експозиция.  
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2. Професионална гимназия по механоелектротехника, гр.Троян  

Основана 1965 година. Единствената професионална гимназия в общината, 

която подготвя специалисти по автотранспортна техника, електрообзавеждане на 

транспортна техника, компютърна техника и технологии, мебелно производство. 

Приема ученици след завършен VІІ и VІІІ клас; предлага възможност за професионална 

квалификация в задочно обучение. 22 квалифицирани учители обучават над 230 

ученици в редовна и задочна форма на обучение.  

 3. Основно оздравително училище „Никола Войновски”, с.Шипково 

Училището е разположено в район с минерални извори, поради което приема 

ученици от І до VІІІ клас с хронични заболявания от няколко общини. Учениците се 

обучават от 10 учители и възпитатели. Училището разполага с общежитие. 

 

Предвид заявените потребности от подготовка на професионални кадри с 

определени характеристики, необходимо е търсене на възможности за реализиране на 

общинска политика, насочена към професионалното обучение. При възможност за 

създаване на Център за професионална квалификация, взаимоотношенията и 

отговорностите между страните „Училище – Бизнес – Община” се определят на базата 

на тристранно споразумение. При необходимост – извършване оптимизация на мрежата 

от училища и детски градини. 

Приложение №3 

 

Справка за броя на учениците в община Троян за периода от 2005г. до 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

Справка за брой на учениците в общински училища по учебни години  

 

 

№ 

 

показатели 

 

 

учебни години 

 

 

2005/ 

2006 

 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

 2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

 

2013/ 

2014 

 

1 

 

брой ученици 1 – 12 клас 

 

3175 3169 3003 2898 2793 2651 2539 2484 2451 

2 

 

брой паралелки в у-ща 

 

164 157 148 138 133 130 130 129 130 

3939

3175

2420

755

2770

2451

2031
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Приложение №5 

 

Справка за брой ученици по училища в община Троян 

за учебните 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 години, 

съгласно „Списък-образец”№1 

 

 

№ училище 

Брой ученици в общински училища по учебни години 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,  2012/2013, 2013/2014 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
 

2013/2014 

1 
СОУ”Св.Климент Охридски” 

гр.Троян          
690 672 618 

610 

 

606 

2 СОУ”Васил Левски” гр.Троян 834 806 796 
802 

 

816 

3 ОУ”Иван Хаджийски” гр.Троян 342 287 252 
211 

 

175 

4 НУ”Христо Ботев” гр.Троян 161 158 162 
182 

 

164 

5 НУ”Св.Кирил и Методий” гр.Троян 279 271 259 
259 

 

270 

6 ОУ”Васил Левски” с.Орешак 82 75 70 
77 

 

79 

7 СОУ”Васил Левски” с.Черни Осъм 151 144 136 
134 

 

118 

8 ОУ”Любен Каравелов” с.Дебнево 78 76 83 
65 

 

73 

9 ОУ”Христо Ботев” с.Врабево 98 83 79 
70 

 

76 

10 ОУ”Васил Левски” с.Борима 78 79 71 
74 

 

74 

 

 

 

Приложение №6 

 

Справка за броя на учениците в общински училища в град Троян 

през учебните 2005/2006 и 2013/2014г. 
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Приложение № 7 
 

Справка за броя на учениците в общински училища в селата 

през учебните 2005/2006 и 2013/2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

 

Справка за пълняемост на паралелките в община Троян 

през 2005/2006 и 2013/2014 учебни години 

 
 2005/2006 

за 

общината 

2013/2014 

за 

общината 

2005/2006  

в града 

2013/2014  

в града 

2005/2006  

в селата 

2013/2014  

в селата 

общ брой 

ученици 

3175 2451 2420 2031 755 420 

общ брой 

паралелки 

164 130 112 96 52 34 

пълняемост 

 

19,4 18,9 21,6 21,2 14,5 12,4 
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Приложение №9  
 

 

ПРОФИЛ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА ТРОЯН 

 

1. Обединено детско заведение „Мир”, гр.Троян 

Най-голямото и най-ново детско заведение в общината. За възпитанието и 

обучението на 172 деца на възраст от 2 до 6 години се грижат 14 квалифицирани 

учители. Приема деца и в яслена група. Има много добра и обновена материална база. 

Детското заведение има изнесена група в с.Дебнево.  

 

2. Обединено детско заведение „Буковец”, гр.Троян 

Детското заведение е с напълно обновена материална база по Оперативна 

програма през 2012г. За възпитанието и обучението на 148 деца на възраст от 2 до 6 

години се грижат 9 квалифицирани учители. Приема деца и в две яслени групи.  

 

3. Целодневна детска градина ”Здравец”, гр.Троян 

За възпитанието и обучението на 118 деца на възраст от 3 до 6 години се грижат 

11 квалифицирани учители. Има много добра и обновена материална база. Детската 

градина има изнесена група в с.Шипково.  

 

4. Целодневна детска градина „Синчец”, гр.Троян 

За възпитанието и обучението на 136 деца на възраст от 3 до 6 години се грижат 

11 квалифицирани учители. Има създадени традиции при реализиране на 

образователни проекти. Детска градина е с добра и обновена материална база; в 

близост до Детска ясла, Троян.  

 

5. Целодневна детска градина „Осми март”, гр.Троян 

Първата детска градина в Троян открита преди 60 години, с добра и обновена 

материална база. За възпитанието и обучението на 119 деца на възраст от 3 до 6 години 

се грижат 12 квалифицирани учители. Детската градина има изнесена група в 

с.Врабево.  

 

6. Седмична детска градина, с.Калейца 

Единствената детска градина в общината с нощуващи групи. Успешно 

интегрира деца от етнически малцинства. За възпитанието и обучението на 92 деца на 

възраст от 2 до 6 години се грижат 8 квалифицирани учители. Детската градина е 

напълно обновена по Оперативна програма. Има изнесена група в с.Добродан. 

 

7. Целодневна детска градина „Незабравка”, с.Орешак 

С напълно обновена материална база по Оперативна програма. Оборудван е 

салон за спортни занимания и кът за усвояване на народни занаяти. За възпитанието и 

обучението на 109 деца на възраст от 2 до 6 години се грижат 9 квалифицирани 

учители. Детската градина има изнесена група в с.Черни Осъм.  

 

8. Целодневна детска градина, с.Борима 

В детската градина се възпитават и обучават 42 деца на възраст от 2 до 6 години, 

за които се грижат 4 квалифицирани учители. Успешно се интегрират деца от 

етнически малцинства. Материалната база е напълно обновена по Оперативна 

програма. Детската градина има изнесена група в с.Голяма Желязна.  
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Приложение №10 

 

Брой на децата, обхванати в детски градини и в подготвителни групи към 

училищата по учебни години от 2005 до 2013 година 

 

№ показатели 

учебни години 

 

2005/ 

2006 

 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

 

2013/ 

2014 

1 

 

брой деца  

0 - 6 г. в ЦДГ, ОДЗ и 

ПГ в у-ще 

 

1076 

 

1016 
 

951 

 

1007 

 

950 

 

985 

 

999 

 

1030 

 

 

1023 

2 

 

брой групи  

в ЦДГ, ОДЗ и ПГ в у-

ще 

 

50 

 

47 46 

 

45 

 

41 

 

43 

 

43 

 

43 

 

 

43 

 

 

 

 

Приложение  №11 

 

Справка за съотношението „Родени деца в община Троян и обхващането им 

в детски градини през последните пет учебни години 

 

учебна 

година 

 

 

общо 

обхванати 

деца в ДГ 

за общината  

(по желание на 

родителите) 

в т.ч.: 
брой деца на 

възраст  

от 0 до 6г. 

(по данни от 

регистър 

Община) 

в т.ч.: % на обхванати в ДГ 

град 

 

села 

 

град 

 

села 

 

общо за 

община

та 

  

в т.ч. 

град 

 

села 

 

2008/2009 918 615 303 1513 1172 341 61 52 89 

2009/2010 917 624 293 1501 1154 347 61 54 84 

2010/2011 924 639 285 1450 1105 345 64 58 83 

2011/2012 898 630 268 1392 1060 332 65 59 81 

2012/2013 932 642 290 1329 1009 320 70 64 91 

 

 

 

 

Приложение  №12 

 

Справка за брой ученици, отпаднали от общински училища 

в периода 2007-2014 година 

 
№ Учебна година Общ брой ученици в 

общински училища 

Брой отпаднали от 

училище 

Отразено 

в % 

1 2007 – 2008 3003 28 0,93 

2 2008 – 2009 2898 33 1,14 

3 2009 – 2010 2793 7 0,25 

4 2010 – 2011 2651 11 0,41 

5 2011 – 2012 2539 13 0,51 

6 2012 – 2013 2484 14 0,56 

7   2013 - 2014 2451 15   0,61 
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Приложение  №13 

 

 

Резултати от националното външно оценяване през 2013 година – ІV клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №14 

 

 

Резултати от националното външно оценяване през 2013 година –VІІ клас 
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Приложение  №15 

 

 

Рейтингова скала на училищата в област Ловеч  

според средния успех по предмети от ДЗИ 2013г. 

 

 

№ по 

рей 

тинг 

училище, населено място ср. 

успех 

БЕЛ М ИЦ ГИ БЗО ХООС ФЦ АЕ НЕ ФЕ 

2 СОУ „В Левски“ – Троян 5,09 4,92 5,84 5,08 5,00 5,48 4,07   5,62     

4 
СОУ „Кл.Охридски“ – 

Троян 4,81 4,80 5,49 4,68 4,98 4,07 3,88 5,31 5,05 4,87   

8 ПГМЕТ – Троян 4,46 4,10 0  3,70 4,90     3,24 4,77     

12 НГПИ – Троян 4,20 4,41 5,98 3,54 4,80             

23 СОУ – Черни Осъм 3,61 3,67   3,57         3,36     

             

  
 Средно 25 училища за 

област Ловеч 4,55 4,46 5,28 3,86 4,43 4,84 3,97 3,77 5,13 5,62 5,33 

 

 

 

Приложение  №16 

 

Справка за осигурена охрана в училищата в областта и в общината 

 

Област 
Брой 

училища 

Охрана 

Видео 

наблюдение 

Специален 

пропускателен 

режим 

Пропускателен 

режим, осигурен от 

дежурни учители и 

помощен персонал 

Област Ловеч 

Община Троян 

61 

13 

 

31 

7 

 

15 

1 

 

56 

10 

 

 

 

Приложение  №17 

 

Информация за брой ученици и деца и за брой персонал  

през 2005 и 2013 година 

 
Общ брой 

 

2005 година 2013 година 

Ученици /общински училища/ 3299 2451 

Деца в ДГ и в ПГ /у-ща/ 1082 1023 

Персонал /ученици и деца в ПГ/ 395 371,5 

В т.ч. педагогически персонал 298 260 

Персонал /детски градини/ 177,5 171,5 

В т.ч. педагогически персонал 89 85 

Съотношение ученик/учител 11/1 9/1 

Съотношение дете/учител 12/1 12/1 
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Приложение  №18 

 

Информация за съотношение учител в училище/детска градина спрямо 

ученици/деца през 2005 и 2013 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №19 

 

Справка за квалификацията на педагогическия персонал 

в общински училища, детски заведения и Общински педагогически център 

 

 Образователно-квалификационна 

степен 

Професионално-квалификационна степен 

 специалист  бакалавър магистър І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

2005 86 60 253 10 68 4 1 21 

2013 50,5 65 225 12 50 3 22 50,5 

 

Приложение  №20 

 

Справка за квалификацията на педагогическия персонал през 2005 и 2013 година 

 

            2005 година                                                          2013 година 
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Приложение № 21 

 

Възрастова характеристика на педагогическите кадри в училища и детски 

градини в община Троян през учебната 2013/2014 година 

 

В
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О
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У
 Ш

и
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к
о

в
о
 

  
  
П

Г
М

Е
Т

 

Н
Г

П
И

 

До 30 г. 12 1 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 

31 – 45г. 113 21 33 8 2 9 5 4 6 3 4 2 11 5 

46 – 55г. 125 29 20 8 15 11 5 8 2 3 6 6 5 7 

Над 55г. 67 11 11 9 7 4 1 3 3 6 2 2 4 4 

общо 317 62 68 26 24 24 11 17 12 12 12 10 22 17 

 

В
ъ

зр
а
ст

о
в

а
  

г
р

у
п

а
 

О
б
щ

 б
р

о
й

 

п
ед

а
г
о
г
. 

п
ер

со
н

а
л

 в
  

д
ет

ск
и

 

г
р

а
д

и
н

и
 

О
Д

З
 

„Б
у
к
о
в
ец

” 

О
Д

З
 „

М
и

р
” 

Ц
Д

Г
„С

и
н

ч
ец

” 

Ц
Д

Г
 „

З
д

р
ав

ец
” 

Ц
Д

Г
 „

О
см

и
 

м
ар

т”
 

Ц
Д

Г
 с

.О
р
еш

ак
 

С
Д

Г
, 

с.
К

ал
ей

ц
а 

Ц
Д

Г
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Б

о
р
и

м
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До 30 г. 4 1 0 2 0 1 0 0 0 

31 – 45г. 13 2 1 3 1 4 1 1 0 

46 – 55г. 19 0 4 2 2 3 5 2 1 

Над 55г. 43 6 9 5 8 4 3 5 3 

общо 79 9 14 12 11 12 9 8 4 

 

Приложение  №22 
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Приложение №23 

 

Информация за професионалната реализация на учениците 

на територията на община Троян, след завършено средно образование  

през 2011, 2012 и 2013 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 24 
 

Справка за брой деца в подготвителни групи и ученици в общинските училища, 

численост на персонала, в т.ч. педагогически и съотношение 

ученици/педагогически персонал 

(съгласно информация по Списък-образец №1 за учебната 2013/2014 година) 

и разходи за един ученик през бюджетната 2013 година 

 

  

Деца в ПГ 

и ученици 

през 

учебната 

2013/2014 

година 

Числе 

ност 

на 

персо 

нала 

В т.ч.  

педагог. 

персо 

нал 

Съотно 

шение 

ученици 

на 1 лице 

от педаг. 

персонал 

Разход 

бюджет 

2013 

година* 

(лв) 

Разход на 1 

ученик за 2013 

година 

(лв) 

1 
СОУ”Св.Климент 

Охридски” гр.Троян          
631 79 61,5 10/1 1049846 1664 

2 
СОУ”Васил Левски” 

гр.Троян 
813 86,5 67,5 12/1 1247679 1535 

3 
ОУ”Иван Хаджийски” 

гр.Троян 
187 32,5 25,5 7/1 405158 2167 

4 
НУ”Христо Ботев” 

 гр.Троян 
212 34 24 9/1 454398 2143 

5 
НУ”Св.Кирил и 

Методий” гр.Троян 
284 32 24 12/1 507863 1788 

6 
ОУ”Васил Левски” 

с.Орешак 
78 18 11 7/1 170828 2190 

7 
СОУ”Васил Левски”  

с.Черни Осъм 
118 25,5 17,5 7/1 298616 2531 

8 
ОУ”Любен Каравелов” 

с.Дебнево 
73 16 12 6/1 174755 2394 

9 
ОУ”Христо Ботев”  

с.Врабево 
75 17,5 12 6/1 233159 3109 

10 
ОУ”Васил Левски”  

с.Борима 
73 18 12 6/1 202633 2776 

* От разходите по бюджет на училището за 2013 година са изключени  тези 

за обезщетения и пътни разходи на персонала. 
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4.4. SWOT – АНАЛИЗ   

 

Образователната система в община Троян има значими постижения, с които може 

да се гордее и които трябва да бъдат развивани, но има и не малко слаби страни, които 

постепенно трябва да бъдат преодолявани. 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

o Запазена е образователната услуга в 

съществуващата мрежа от образователно-

възпитателни институции  

o До голяма степен е завършен процесът на 

оптимизация на училищната мрежа в 

съответствие с демографските процеси; 

въведен статут на защитено училище и на 

средищни училища  

o Максимален е обхватът на подлежащите на 

задължително обучение чрез подсигурен 

достъп до училище/детска градина, 

включително до седмична детска градина и 

общежитие 

o Въведена е задължителна предучилищна 

подготовка две години преди постъпване в I 

клас 

o Въведен е модел на финансиране, основан на 

единни разходни стандарти за издръжка на 1 

дете/ученик; делегирани бюджети във всички 

училища и детски градини и програмно 

финансиране  

o Утвърден е добър модел за интензивно 

изучаване на чужд език в училищата и 

паралелките с чуждоезиков профил  

o Прилагат се мерки за осигуряване на достъпа 

до образование – безплатен транспорт; 

безплатни учебници и учебни помагала за 

всички ученици от I до VII клас; безплатни 

закуски І-ІV клас; програма за допълнителна 

работа с изоставащи и надарени ученици  

o Въведена е целодневна организация на 

учебния ден 

o Подсигурени са столово хранене, транспорт, 

медицинско обслужване 

o Постигната е добра интеграционна политика 

o Създадена е подкрепяща среда за деца и 

ученици със специални образователни 

потребности (интегрирано обучение, ресурсни 

учители, достъпна архитектурна среда)  

o Модернизирана материална база на детски 

градини и училища с подобрена енергийна 

ефективност, изградени спортни и детски 

площадки, специализирани кабинети, 

 

СЛАБИ СТРАНИ 

o Големи диспропорции в качеството 

на образованието между различните 

училища, водещи до неосигуряване 

на равен достъп до качествено 

образование, особено между 

училищата в града и тези в селата  

o Наличие на маломерни и слети 

паралелки, предимно в селата; ниски 

образователни резултати от 

външното оценяване и 

неефективност на разходите в такива 

паралелки; нерегистриране на 

отсъствия в тях  

o Недоброто владеене на български 

език води до ниски резултати при 

обучението в училище 

o Преподаване на учебния материал на 

стил, несъобразен с възрастовите 

особености, не добре формулиран и 

трудно запомнящ се, при слабо 

използване на съвременни методи на 

преподаване  

o Прилага се унифициран подход в 

образователно-възпитателния 

процес, неотчитащ индивидуалните 

потребности и способности на 

учениците  

o Утвърждават се професионални 

паралелки без възможност за 

практическа реализация; слаби 

връзки с бизнеса  

o Недоверие на работодателите към 

качеството на професионалното 

образование и обучение 

o Недостатъчно изградени системи за 

сигурност и безопасност на децата и 

учениците  

o Недостиг на учители по определени 

учебни предмети, главно чужди 

езици и информационни технологии 

и информатика; недостиг на 

психолози и логопеди 

o Застаряване на педагогическия 
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подновено учебно оборудване  

o Осигуреност на системата с педагогически 

кадри с висше образование. Преобладаващ 

брой на учителите с образователно- 

квалификационна степен „магистър”; 

нарастващ брой на учителите, придобили ПКС  

o Непрекъснато се повишава и поддържа 

квалификацията на педагогическите кадри 

o Въведена е система за диференцирано 

заплащане (допълнително трудово 

възнаграждение на основание на резултатите 

от труда) 

o Утвърдени са добри традиции в 

професионалното обучение   

o Създадени са възможности за развитие 

интересите на децата и учениците в 

извънкласни и извънучилищни дейности 

състав в детски градини и училища  

o Текучество на педагогически кадри в 

малките училища 

o Липса на форми за извънкласни и 

извънучилищни дейности в малките 

населени места 

o Недостатъчна спортна дейност в 

училища и детски градини  

o Трудно се обхващат деца от 

семейства с нисък социален статус в 

детски градини с цел интегриране и 

подготовка за училище 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

o Усъвършенстване модела на децентрализирано 

управление и финансиране на образователната 

система в община Троян за постигане на по-

високо качество на образование 

o Увеличават се възможностите за усвояване на 

финансови средства от фондове на 

Европейския съюз, предназначени за 

образователната система   

o Провеждането на национално стандартизирано 

външно оценяване спомага за установяване 

постигнатото качество на образователния 

процес 

o Индивидуален подход към детето/ученика и 

превръщането му от обект в субект на 

образователно-възпитателния процес 

o Допълнително обучение по български език за 

деца, за които българският език не е майчин, 

преди всичко в рамките на задължителната 

предучилищна подготовка  

o Осъществяване на интеграция на деца и 

ученици от уязвими групи; развитие на 

приобщаващо образование за деца и ученици 

със СОП и изграждане на подкрепяща среда  

o Осигуряване на по-големи възможности за 

реинтеграция в системата  с цел получаване на 

образование и професионална квалификация 

o Повишаване квалификацията на 

педагогическите кадри за работа с деца и 

ученици в риск от отпадане 

o Привличане на млади учители в 

педагогическите колективи 

o Мотивиране на педагогическите специалисти 

 

ЗАПЛАХИ 

o Негативни демографски процеси 

o Концентрация на населението в 

общинския център 

o Засилване на социално-

икономическото разделение между 

града и малките населени места  

o Нарастване на социалните различия 

между учениците - основна причина 

за отпадане от училище 

o Липса на национален регистър на 

ученици до 16 годишна възраст, 

необхванати и/или отпаднали от 

образователната система 

o Нараства броят на семействата с 

нисък социален статус, за които 

образованието не е ценност 

o Нараства делът на учениците, за 

които образованието не е приоритет, 

в т.ч. и учениците, нередовно 

посещаващи училище  

o Наличие на деца, главно от 

малцинствени групи, които поради 

социално-икономически и етно-

културни причини не посещават 

детска градина, не преминават 

задължителна предучилищна 

подготовка и като резултат - 

постъпват в училище без познания по 

български език  

o Отсъствие на нормативни условия за 

допълнително обучение на децата, за 

които българският език не е майчин; 
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за постигане на високи резултати 

o Повишаване привлекателността и качеството 

на учебния процес чрез използване на 

съвременни методи на преподаване; 

внедряване на добри практики  

o Осъвременяване на IT-обучението и 

използване на ИКТ по всички предмети 

o Повишаване физическата активност и 

системно практикуване на спорт като средство 

за здравословен начин на живот, физическо и 

духовно развитие 

o Създаване на устойчиви механизми и 

инструменти за гарантиране сигурността и 

здравето на децата и учениците 

(здравеопазване, хранене, охрана, 

видеонаблюдение, пожароизвестяване, спорт, 

транспорт) 

o Разширяване обхвата на училищното и детско 

здравеопазване, включително профилактика, 

диагностика и корекция на психологически и 

физически проблеми 

o Подкрепа за даровити деца и ученици  

o Създаване на център за личностно развитие  

o Развитие на ефективна система за 

професионално консултиране и ориентиране 

o Създаване на условия за ранно професионално 

ориентиране на учениците  

o Създаване на нагласи за учене през целия 

живот още в рамките на училищното 

образование – включително в партньорство с 

неправителствени организации 

o Обвързване на професионалното образование 

с потребностите на пазара на труда в региона  

o Подобряване качеството на професионалното 

образование с активно участие на граждански 

организации, бизнес и научни институти във 

всички етапи от процеса на обучение 

o Ангажираност на семейството и обществото в 

образователно-възпитателния процес  

 

липса на инструментариум за 

диагностика на училищната 

готовност 

o Липсва анализ на методиката за 

провеждане на външното оценяване с 

цел усъвършенстване и по-голяма 

обективност 

o Остаряла нормативна уредба, 

неотговаряща на съвременните 

подходи и приципи в образованието, 

съдържаща множество противоречия 

и водеща до трудности в прилагането 

й 

o Липса на цялостна система за оценка 

на училищната дейност, на работата 

на директорите и учителите 

o Управлението и контролът на 

училищата са прекалено 

централизирани, поради което не са 

ефективни; сложно са разделени 

отговорностите между местните и 

централните органи на властта  

o Намалява интересът към учителската 

професия и като резултат - 

застаряващ пегагогически състав и 

недостатъчен брой на младите 

висококвалифицирани и мотивирани 

специалисти  

o Липса на достатъчно добре 

подготвени кадри в приоритетни 

области 

o Тенденция към увеличаване броя на 

безработните лица на възраст от 19 

до 34 години  

o Непривлекателност на 

професионалното образование и 

обучение, липса на квалифицирани 

кадри в определени професии и слаб 

интерес от страна на бизнеса 

o Непопулярност на формите за учене 

през целия живот  

o Липса на профилактика, диагностика 

и корекция на психологически и 

физически проблеми в ранна детска 

възраст 

o Липсва финансова обезпеченост от 

държавата за медицинско 

обслужване при целодневна и 

седмична организация на учебния 

ден 

o Активното навлизане на IT-
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технологиите и Интернет в живота на 

децата и учениците носи риск за 

физическото и психическото им 

здраве  

o Засилват се агресията и 

противообществените прояви в 

детска и училищна възраст 

o Слаба ангажираност на семейството 

и обществото във възпитателния 

процес  

 

 
 

5. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Стратегията за развитие на образователната система в община Троян в периода 

2014-2020 е дългосрочен документ, който се основава на анализ на образователната 

структура на общината и идентифициране на тенденциите за развитие, като определя 

визията и общите стратегически цели на общинската политика до 2020 г. в синхрон с 

европейското и национално развитие на образованието. 

 

5.1. ВИЗИЯ 

 

Устойчива и ефективна образователна система, отворена за промени и 

иновации, гарантираща достъп до качествено образование и възпитание, 

пълноценно личностно развитие и професионална реализация на младите хора от 

община Троян.  

 

5.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

Визията на образователната система в община Троян е достижима до 2020 

година при постигане на следните стратегически цели и подцели чрез реализиране на 

съответните приоритетни дейности и мерки: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І: Гарантиране на достъпа до образование, 

осигуряване на максимален обхват на децата и учениците от община Троян и 

предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище  

 

Подцел  І.1. Гарантиране на достъпа до образование 

Приоритети:  

І.1.1.Запазване на образователната услуга в оптимална мрежа от образователно-

възпитателни институции;  

І.1.2. Осигуряване на достъп до качествено образование за деца и ученици със 

специални образователни потребности;  

І.1.3. Реинтегриране на преждевременно напусналите и създаване условия за 

завършване на образование и придобиване на квалификация на отпаднали от системата.  

 

Подцел І.2. Осигуряване на максимален обхват на децата и учениците 

Приоритети:  

І.2.1. Подобряване обхвата на деца в задължително предучилищно обучение;  
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І.2.2. Допълнителни дейности за по-добро обхващане на децата и учениците в 

образователния процес. 

Подцел І.3. Предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище 

Приоритети:  

І.3.1. Провеждане на дейности за превенция на отпадането от образователната 

система: актуализиране на стратегиите и програмите за развитие на училищата и 

детските градини; създаване на регистър на застрашените от отпадане ученици и 

максималното им обхващане в занимания по интереси.  

Подцел І.4. Осигуряване на достъп до образование и допълнителни дейности за  

предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище на деца и ученици 

в риск и от социално уязвими общности. 

Приоритети:  

І.4.1. Провеждане на дейности за деца и ученици в риск и от социално уязвими 

общности: обхващане в Седмична детска градина и в общежитие; допълнително 

обучение по български език; преференциални такси в детски градини; подпомагане на 

ученици чрез стипендии;  

І.4.2. Подобряване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна 

образователна среда.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІ: Осигуряване на качествено образование 

 

Подцел ІІ.1. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри.  

Приоритети:  

ІІ.1.1. Приемане и изпълнение на квалификационна програма във всяко училище 

и детска градина, в т.ч.: прилагане на добри педагогически практики и нови методи на 

преподаване, квалификация по ИКТ, развитие на умения за определяне 

образователните потребности на деца/ученици със СОП и за работа с тях;  

ІІ.1.2. Създаване на подкрепяща училищна среда за учители, въвеждащи добри 

практики;  

ІІ.1.3. Мотивиране на педагогическите специалисти за постигане на високи 

резултати. 

 

Подцел ІІ.2. Привличане на млади педагогически кадри. 

Приоритети:  

ІІ.2.1. Проучване на потребностите от подновяване на кадровия състав;  

ІІ.2.2. Привличане на млади учители и студенти от педагогически специалности 

в педагогическите колективи, вкл. за работа с деца и ученици със СОП;  

ІІ.2.3. Проучване на  потребностите и  възможностите за създаване на механизъм 

за подкрепа на млади педагогически кадри. 

 

Подцел ІІ.3. Въвеждане на най-съвременните тенденции в развитието на 

информационно-комуникационните технологии /ИКТ/ в обучението и за 

модернизиране на  училищната среда. 

Приоритети:  

ІІ.3.1. Ускорено въвеждане на съвременни ИКТ методи за обучение – дигитално 

образование; електронна дистанционна форма за обучение (при нормативна 

възможност);  

ІІ.3.2. Въвеждане на други съвременни форми за обучение: електронна 

библиотека; обучителни сайтове; електронни помагала и програми;  

ІІ.3.3. Поддържане на информационна мрежа във всяко училище за 

взаимодействие между участниците в образователния процес;  
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ІІ.3.4. Закупуване на преносими компютри и/или таблети за учители, ученици;  

ІІ.3.5. Подобряване административната дейност и въвеждане на безхартиен 

документооборот.   

  

Подцел ІІ.4. Усъвършенстване модела на децентрализирано управление и 

финансиране на образователната система в община Троян за постигане на по-високо 

качество на образование. 

Приоритети:  

ІІ.4.1. Създаване на вътрешноучилищни системи за определяне качеството на 

обучение;  

ІІ.4.2. Отчитане качеството на обучение съгласно постигнатите резултати от 

Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити; предприемане на 

инициативи за усъвършенстване методиката за провеждане им с цел по-голяма 

обективност;  

ІІ.4.3. Споделяне на отговорността между държавния и общинския бюджети при 

дофинансиране на самостоятелни и слети маломерни паралелки;  

ІІ.4.4. Споделяне на отговорността  между общинския и делегираните бюджети 

на детските градини за подобряване на материалната им база;  

ІІ.4.5. Създаване на условия за плавен  преход от детска градина към училище. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІІ: Модернизиране на материално-техническата 

база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание 

 

Подцел ІІІ.1. Непрекъснато модернизиране и последващо поддържане на 

сградния фонд и материално-техническата база на детски градини и училища 

Приоритети:  

ІІІ.1.1. Обновяване, модернизиране и поддържане на сградния фонд и 

материалната база за обучение и спорт; 

ІІІ.1.2. Анализ на състоянието на наличната ИКТ инфраструктура в училищата и 

изготвяне на план за обновяването и поддържането й;  

ІІІ.1.3. Изграждане на системи за охрана, видеонаблюдение и  

пожароизвестяване.  

 

Подцел ІІІ.2. Осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и 

възпитание 

Приоритети: 

ІІІ.2.1. Създаване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание чрез 

осъвременяване на кабинети и класните стаи/занимални;  

ІІІ.2.2. Благоустроявяне на дворни пространства;  

ІІІ.2.3. Подобряване на условията за хранене;  

ІІІ.2.4. Осигуряване на качествен и безопасен транспорт на деца и ученици; 

ІІІ.2.5. Дейности по настаняване в общежитие на ученици над 16 години, 

обучаващи се в професионални паралелки в град Троян; при възможност – осигуряване 

на транспорт.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV: Обвързване на професионалното образование 

в община Троян с потребностите на местната икономика с цел последваща 

професионална реализация 

 

Подцел ІV.1. Засилване на връзката „Училище – Бизнес” 

Приоритети:  
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ІV.1.1. Ежегодно проучване и анализ на потребностите на пазара на труда и 

сформиране на професионални паралелки в съответствие с потребностите  от работна 

сила с определени характеристики;  

ІV.1.2. Активно участие на бизнеса във всички етапи от процеса на 

професионалното ориентиране и професионалното обучение; 

ІV.1.3. Осигуряване на работни места на младежи със СОП и/или физически 

увреждания; 

ІV.1.4. Участие на работодателите при усъвършенстване професионалната 

квалификация на учителите; 

ІV.1.5. Реализиране на общинска политика, насочена към професионалното 

обучение. 

 

Подцел ІV.2. Изграждане и поддържане на модерна училищна база за 

професионално обучение 

 Приоритети: 

ІV.2.1. Създаване и подобряване на материалната база за професионално 

обучение в училища;  

ІV.2.2. Използване на фирмена база за професионална подготовка за реализиране 

на съвместни инициативи с работодатели. 

  

Подцел ІV.3. Реализиране на дейности за ранно професионално ориентиране  

Приоритети:  

ІV.3.1. Изграждане на система за кариерно ориентиране и консултиране;  

ІV.3.2. Изграждане на учебна база за ранно професионално ориентиране в 

училища и фирми;  

ІV.3.3. Създаване на  групи по интереси за ранно професионално ориентиране 

със съдействието на местния бизнес. 

 

Подцел ІV.4. Създаване на възможности за „Учене през целия живот” 

Приоритети: 

ІV.4.1. Популяризиране на политиките „Учене през целия живот”;  

ІV.4.2. Самообучение и преквалификация на трайно безработни лица, 

включително младежи, в съответствие с потребностите на пазара на труда;  

ІV.4.3. Реинтегриране на преждевременно напуснали или отпаднали от 

образователната система;  

ІV.4.4. Популяризиране на възможности за включване в обучения на лишени от 

свобода. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ V: Пълноценно личностно развитие на младите 

хора от община Троян 

 

Подцел V.1. Прилагане на индивидуален подход към детето/ученика за 

превръщането му от обект в субект на образователно-възпитателния процес 

 Приоритети: 

V.1.1. Въвеждане на система за оценяване образователните потребности на всяко 

дете/ученик, в т.ч. училищната готовност и потребността от допълнително обучение по 

български език;  

V.1.2. Осигуряване на педагогическа подкрепа за деца и ученици с трудности 

при овладяване на учебния материал, както и за деца и ученици с изключителни 

способности, дарби и интереси. 
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Подцел V.2. Осмисляне на свободното време и организиране на занимания по 

интереси за децата и учениците от община Троян 

 Приоритети:  

V.2.1. Разкриване на извънкласни и извънучилищни форми в образователните 

институции според интересите на децата и учениците;  

V.2.2. Разширяване и разнообразяване на формите за осмисляне свободното 

време чрез дейността на културни институции, спортни клубове, туристически 

дружества и други; 

V.2.3. Обхващане на децата с увреждания, в неравностойно положение и на 

малолетни и непълнолетни с противообществени прояви в организирани форми по 

интереси;  

V.2.4. Съдействие за участие в олимпиади, конкурси, състезания;  

V.2.5. Провеждане на „Училище сред природата”;  

V.2.6. Ангажиране на младите хора в обществения живот чрез създаване на 

младежки неправителствени и доброволчески организации и реализиране на проекти по 

програми в партньорство с неправителствения сектор. 

 

Подцел V.3. Насърчаване на деца с изявени дарби 

Приоритети:  

V.3.1. Подпомагане на даровити деца от община Троян, чрез държавния и 

общинския бюджети. 

 

Подцел V.4. Изпълнение на социална и здравна политика, насочена към децата и 

учениците.  

Приоритети: 

V.4.1. Профилактика и диагностика на често срещани заболявания в ранна 

детска и училищна възраст;  

V.4.2. Подобряване медицинското обслужване в здравни кабинети в училища и 

детски градини;  

V.4.3. Осигуряване достъп до логопедична помощ на деца и ученици до ІV клас; 

V.4.4. Осигуряване на условия за повишаване двигателната активност и 

системно практикуване на спорт;  

V.4.5. Подобряване качеството и условията за хранене;  

V.4.6. Дейности за защита на децата от нарастващата агресия, насилие, 

злоупотреби; 

V.4.7. Приемане от Общинския съвет на Програма за подобряване на здравия 

статус на децата и учениците от Троянска община. 

 

Подцел V.5. Създаване на Център за личностно развитие  

Приоритети:  

V.5.1. Проучване на потребностите от дейности за подкрепа на личностното 

развитие до 2020г.;  

V.5.2. Преструктуриране на Общински педагогически център в Център за 

личностно развитие (при нормативно основание). 

 

Подцел V.6. Ангажиране на семейството и обществото  

Приоритети: 

V.6.1. Засилване отговорната роля на семейството и обществото в процеса на 

обучение, възпитание и превенция на агресията и противообществените прояви на 

децата;  

V.6.2. Граждански контрол при управлението на детски градини и училища. 
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6. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

- Законосъообразност – съответствие на целите и предлаганите мерки със 

законите и подзаконовите нормативни актове  

- Кохерентност – осигуряване на координираност и взаимна обвързаност на 

предлаганите политики и мерки при сътрудничество на всички заинтересовани страни  

- Партньорство – активно и координирано участие на институциите за 

образование и обучение, институциите на властта, гражданското общество и бизнеса в 

реализацията на образователната политика  

- Прозрачност и популяризиране на мерките и резултатите – значимостта на 

образователната система предполага висока степен на информираност на обществото  

- Приемственост – осигуряване на непрекъснато действие на стратегията, 

независимо от управленски или други социални промени и гарантиране на постоянство 

в усилията и политиките за изпълнение на приетите цели  

- Устойчивост на резултатите – осигуряване на трайно и дългосрочно 

въздействие на постигнатите резултати 

- Отчетност, мониторинг и контрол – постигане на по-висока степен на 

ефективност 

- Иновативност – осъвременяване и модернизиране на образователно-

възпитателната система 

 

7. ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

 

Финансирането на настоящата Стратегия се осъществява със средства от 

Европейските фондове, чрез Държавния бюджет, Общинския бюджет, Делегирания 

бюджет, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.  

Източниците ще бъдат включени в Програмата за изпълнение на стратегията за 

съответния период. 

 

8. ПЛАНИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

  

8.1. План на изпълнение на стратегията 

Стратегията за развитие на образователната система в община Троян за периода 

2014 – 2020г. предвижда постигане на поставените стратегически цели и подцели чрез 

мерки и дейности, разработени в програми за три периода: 

- І период – от 2014г. до 2016г.; 

- ІІ период – от 2017г. до 2018г.;  

- ІІІ период – от 2019г. до 2020г.  

Стратегията и Програмите имат характер на отворен документ, който може да се 

развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се 

условия и фактори.  

Актуализация може да се извърши при необходимост и/или след оценката за 

въздействие, по реда на приемане на стратегията.  

 

8.2. Наблюдение 

Наблюдението включва: 

- отчитане на индикаторите, заложени в програмите;  

- отчитане използването на финансови средства за изпълнение на заложените 

мерки;  

- анализ на състоянието, потребностите и набелязване на мерки за подобрение;  

- актуализиране на действащи и/или разработване на нови програми за действие;  
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- информиране на институциите и обществото за постигнатите резултати по 

заложените дейности.   

За наблюдение изпълнението на програмите за съответните периоди се създава 

работна група в състав: председател - кмет на община Троян и членове - представители 

на: Постоянната комисията по „Образование” към Общински съвет Троян; Обществени 

консултативни съвети, Съюз на работодателите в системата на народната просвета в 

България за община Троян и други. Работната група прави преглед на изпълнението на 

програмите. 

8.3. Отчитане 

Отчитането на изпълнението на стратегията се осъществява чрез:  

- Изготвяне на отчети за изпълнението на програмите към стратегията за 

съответните периоди и представяне пред Общински съвет;  

- Изготвяне на обобщен аналитичен доклад от Община Троян за изпълнението на 

Стратегията за развитие на образователната система в община Троян за периода 2014 – 

2020г. и внасянето му в Общински съвет.  

 

9. ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

9.1. Цел на оценката  

Оценката на изпълнението на Стратегията е насочена към вземане на решение 

/основано на факти, данни, аналитични изводи, препоръки/ за формиране на местната 

политика за развитие на образователната система в следващите периоди от време и 

съобразно националните и европейски изисквания и приоритети. 

9.2. Извършител на оценката 

Извършител на оценката е Община Троян – водеща институция по изпълнението 

на Стратегията. 

9.3. Периодичност на оценката 

Проследяването на изпълнението на Стратегията и постигнатите резултати се 

осъществява чрез две междинни (след приключване изпълнението на програмите за І и 

ІІ период) и една окончателна оценка (след приключване изпълнението на програмата 

за ІІІ период и окончателното изпълнението на Стратегията). Целта на междинните 

оценки е да бъдат идентифицирани предизвикателства пред текущото изпълнение и да 

се набележат мерки за оптимално постигане на очакваните резултати от Стратегията до 

2020г.  

Актуализация на Стратегията може да бъде направена след междинната оценка с 

оглед на същността на идентифицираните предизвикателства. Окончателната оценка е 

базирана на преглед и анализ на цялостното изпълнение на Стратегията и следва да 

даде насоки за политиките след 2020г. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегията за развитие на образователната система в община Троян е 

разработена съгласно националните и европейски приоритети за осигуряване на 

интелигентен, устойчив и прибщаващ растеж, отразявайки обективното състояние, 

традициите и специфичния облик на всяко училище и детска градина. В основата на 

стратегическия документ е разбирането, че детето/ученикът е главната ценност в 

образователната система. Всяка идея за развитие се осмисля през призмата на тази 

ценност.  

Реализирането на стратегията е продължителен, отговорен, последователен и 

отворен във времето процес. Постигането на целите е възможно с обединяване 

усилията на всички заинтересовани страни. 

Стратегическият документ има амбицията да надгради системата за постигане 

на модерно, достъпно и качествено образование в община Троян. 


