
ПРОТОКОЛ № 3 

 Днес 09.11.2021г в изпълнение на Заповед № РД-01-05-373/06.10.2021 г. на 

кмета на община Кочериново се проведе заседание  на работната група за изготвяне на 

ОПР 2021-2027 г. Поради въведените ограничения във връзка с корона кризата 

заседанието  се проведе онлайн. Предварително всеки един от участниците се подписа 

в присъствения списък. 

 Присъствали - 13 члена от определените със заповедта 15 члена. Изготви се 

Присъствен списък, който се приложи към настоящия протокол. 

 Срещата се проведе при следния дневен ред: 

 1.Обсъждане на проект  на ОПР 2021-2027г. 

По т. 1 от дневния ред 

Д-р инж. Светозар Михайлов – председател на работната група отбеляза, че 

протокола от втората среща е качен на сайта на общината. Така изпълняваме критерия 

за публичност при изготвяне на ОПР. Етапа за изготвяне на предварителния вариант на 

ОПР преди общественото обсъждане е завършен. Предварителният вариант на плана ви 

е изпратен да се запознаете в края на м. октомври и ще бъде  качен на официалния сайт 

на общината. За ваше сведение „Предварителната оценка“ е посетена до този момент от 

17 посетители. До работната среща се получиха следните становища: 

1. Любка Джонова 

 Считам, че като начало плана отговаря на стремежа на общинското ръководство 

за непрекъснато подобряване социално-битовите условия на гражданите и 

същевременно подпомагане усилията на местните предприемачи за създаване на 

конкурентна икономика и повече работни места. 

 В плана е използван интегриран подход при определяне приоритетите като е 

съобразен с природните фактори и предвижданията на ОУПО. Особено внимание е 

обърнато за развитие на селата на запад от река Струма, където потенциала за развитие 

на селския туризъм е добра основа за проспериране на района. 

 Интегриране на усилията на съседните общини е предпоставка  за реализирането 

на по-мащабни проекти. 

 Намирането на средства по международни програми и такива финансирани от 

Националния бюджет е приоритет, който винаги е бил на вниманието на общинското 

ръководство. 

 Призовавам гражданите да проявят по-голяма активност и участват в 

общественото обсъждане, за да може да се чуе и техния глас. 



2.Евгения Милчева - предлагам в ОПР в раздела за образование да се допълнят 

следните важни според мен обстоятелства, които ще доведат до по–всеобхватно 

разглеждане на въпросите на образованието. 

Предложение: 

   В   СУ „Христо Ботев“ се обучават ученици от 1 до 12 клас. Обучението  в 8 

клас, 9 клас и 10 клас през учебната 2021/2022 година е по профил „Софтуерни и 

хардуерни науки”, в 11 клас и 12 клас е по профил „Предприемачески”. През учебните 

2020/2021 и 2021/2022 години прием след завършен основен етап на обучение да се 

осъществява  по  профил „Софтуерни и хардуерни науки“.   

          Създадена е целодневна организация на  учебния ден за учениците от 1 до 7 клас 

и организирано столово хранене. 

         Броят на учениците  за последните три години  макар и слабо бележи тенденция 

на увеличаване.      

 Общ брой на учениците в СУ „Христо Ботев“ през последните три години                                                                                                      

 

  

    

   За учебната 2021/2022 г. учениците в средищното  училище в дневна форма са се 

увеличили с 5 ученика спрямо тези през учебната 2017/2018 г., с 6 ученика спрямо 

2019/2020 година и запазили в същия брой през 2018/2019 година. Налице е  
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увеличение на учениците, обучаващи се  в самостоятелна форма с 8 ученика спрямо 

2017/2018 година и с 10 ученика спрямо 2018/2019 година. През настоящата година се е 

увеличил и броя на учениците обхванати в целодневна организация на учебния ден с 11 

ученика спрямо 2018/2019 год. и с 7 ученика спрямо 2019/2020 и 2020/2021 година. 

 Учениците в индивидуална и комбинирана форма бележат относително 

постоянство в броя на децата за периода от 2017/2018  до 2020/2021 година. През 

учебната 2021/2022 година няма  ученици, които да участват в такъв вид организация 

на обучение. 

             Налице е увеличаване броя на пътуващите ученици от  населените места на 

територията на община Кочериново и  община Рила към средищното училище с 5 

ученика и 2 ученика през текущата учебна година, в сравнение с предходните две  

учебни години. 

 СУ „Христо Ботев“ град Кочериново през изминалите години е участвала в 

проекти и национални програми както следва: 

➢ Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. 

За учебната 2020/2021г. са сформирани 7 групи – 6 за допълнително обучение и 1 

за занимания по интереси. 

Брой включени ученици – 47. 

➢ ПРОЕКТ“ РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В 

УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“  BG05M20P001-5.001-0001 финансиран по ОП «Наука и 

образование за интелигентен растеж»  2014 - 2020 г. 

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и 

ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи: 

 - заявени 10 лаптопа за педагогически специалисти. 

 - заявени 24 лаптопа за ученици. 

➢ Проект по Договор № 2019–1–ES01–KA229–065694_4 “GIS – Gender inequality in 

schools”, по програма „Eразъм+”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, 

сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“. 

➢ Проект BG05M2OP001-3.018 „ Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП 

НОИР 2014-2020. Оборудван кабинет. 

„Всеки ученик ще бъде отличник - 2“ 

➢ В дългогодишно партньорство с ЦМЕДТ „Амалипе“, продължава участието на 

училището в проекти и инициативи на центъра. 

➢ Участие в четири онлайн работни срещи с училищата, работещи в 

сътрудничество с центъра. 

➢ Участие на ученици от училището в онлайн среща на ученици-наставници. 

➢ Участие онлайн в ІХ национална педагогическа  конференция „Дигитално 

включване в мултикултурна среда – мисия невъзможна“ – 29.06.2021г. 

➢ НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“: 



  Модул Е „Площадки за обучение по БДП“ – одобрен и изпълнен; 

➢ НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“: Модул Б „Подкрепа на 

целодневното образование“ – одобрен на стойност 9904,50 лева 

➢ НП „ИКТ“: 

  ИКТ – Средства за електронен дневник; 

  ИКТ – Средства за интернет свързаност; 

▪ ИКТ – „Кандидатстване за средства за  доизграждане на безжични локални 

мрежи (Wi - Fi) – класиран и изпълнен;  

▪ НП „Отново заедно“ –избор и утвърждаване на критерии за подбор на ученици, 

които да участват.  

Към Държавен фонд “Земеделие” продължава реализиране на две схеми, насочени 

към учениците І – ІV клас: 

• Схема “Училищен плод” 

• Схема “Училищно мляко и мед” 

 След 2000 г. с намаляване на броя на учениците се редуцира и броя и 

паралелките в училищата. Закрити са всички основни училища извън 

административния център. Освен това е закрито и държавното училище 

Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Кочериново. 

3.Радка Георгиева. Нека чуем по широк кръг от заинтересовани лица и организации, 

след което ще оформим окончателния план. 

4.Светозар Михайлов. 

 До започване заседанието на работната група не са постъпили  други 

предложения и становища. Надявам се в публичното обсъждане да се ангажират повече 

страни и се чуят повече и различни мнения и позиции. 

 Работната група приема с така направените допълнения в сектора образование 

да се публикува ОПР и се насрочи обществено обсъждане. 

 Настоящият протокол се състави в един екземпляр и представлява неразделна 

част от документацията за работата на работната група. 

  Приложение: Присъствен лист -  неразделна част от настоящия протокол. 

 

Изготвил протокола :…П………………..                                Дата 09.11.2021г 

/К.Селска/ 

 

   


