
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  -  БЕЛОВО,   ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№  434    /  30.09.2022 г. 

 

Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 30.09.2022 г., с 

протокол №47/30.09.2022 г. 

 

 ОТНОСНО: Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с 

медицински специалисти 

 

 
На основание  чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.5, ал. 2 от 

ПОДОСОБНКВОА и плана за заседания на Общински съвет – Белово,  

 

 

Общинският съвет – гр.Белово 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 
  ПРИЕМА информацията за състоянието в образователната система и осигуреността с 

медицински специалисти. 

 

Мотиви: Във връзка с плана на заседанията на Общински съвет – Белово за 2022 

година. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОВО: 

ИВАН  АНГЕЛОВ  КЕХАЙОВ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Брой на 

общинските 

съветници 

Присъствали „За” „Против” 
„Въздържали 

се” 

13  10 10   0 0  



С П И С Ъ К 
на Общински съвет – Белово, мандат 2019 - 2023 

за поименно гласуване  

към Решение №434   / 30.09.2022 г.  

 

№ Име, презиме, фамилия За  Против Въздържал          

се 

1.  Стефан Василев Якимов •   

2.  Атанас  Павлов  Тасев •   

3.  Велизар Здравков Илов •   

4. Владимир Петров Михайлов •   

5. Димитър Георгиев Марков •   

6. Еленко Страхилов Ветренски - - - 

7. Иван Ангелов Кехайов •   

8.  Иван Цветанов Магаранов •   

9. Любомир Георгиев Калайджийски •   

10. Станислав Александров Танев •   

11. Стефан Георгиев Стефанов - - - 

12. Стойко Стойчев Стефанов •   

13.     

     

                             Общо: 13 10 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация за състоянието в образователната система и осигуреността с 

медицински специалисти 
 

 

 

I. Състояние и тенденции в образователната система  

 

1. Състояние 

 

В началото на новата учебна 2022/2023 година в община Белово структурата на 

общинската образователна мрежа обхваща: 

 

Училища: 

Средно училище „Александър Иванов – Чапай“  гр. Белово 

Основно училище „Отец Паисий“   с. Мененкьово  

Детски градини: 

Детска градина „Щурче“  гр.Белово. 

Детска градина с.Сестримо. 

В общината има и друга институция с образователна и възпитателна дейност : ЦПЛР-

ДК - Белово. 

 

 

През новата учебна 2022/2023 година  в училищата в община Белово ще се обучават 508 

ученика, разпределени в самостоятелни, слети и маломерни паралелки, които предстои да бъдат 

утвърдени от Общински съвет гр. Белово, както следва: 

 

Средно училище „Александър Иванов – Чапай“  гр. Белово  

 

Клас Брой ученици 

 

Клас VIб 14 

Клас VIIб 16 

Клас VIIIб 13 

Клас Xа 12 

Клас ХIа 17 

Клас XIб 17 

 

Основно училище „Отец Паисий“   с. Мененкьово  

 

Клас Брой 

ученици 

Брой ученици 

за 

дофинансиране 

Средства  

за 

дофинансиране 

Минимален 

% 

Минимален 

размер на 

средствата за 

дофинансиране 

І - ІІ 

клас(слята) 

9 7 2 690 60 11 298 

III-IV клас 

(слята) 

13 3 2 690 60 4 842 

V иVI клас 

(слята) 

8 8 2 690 60 12 912 

VII клас 6 12 2 690 60 19 368 

ОБЩО 37 31   48 420 

 

Броят на децата, записани в детска градина за настоящата учебна година е 170 деца, както 

следва: 

- Детска градина „Щурче“  гр.Белово – 154 деца, разпределени в шест групи: 



в основната сграда – 141 деца; 

филиал в с. Мененкьово – 13;. 

- Детска градина с.Сестримо – 16 деца. 

 

В предвид динамиката на образователната система ситуацията, пред която е изправена 

община Белово е следната: 

1. Средно училище „Александър Иванов – Чапай“  гр. Белово - усилията на 

ръководството на училището, насочени към реализиране план-приема за първи, пети и 

осми клас за учебната 2022/2023 г. са реализирани. Сформирани са три първи класа и 

два осми – професионални паралелки, както следва:  

- Застрахователно и осигурително дело – професия Финансист; 

- Системен програмист – професия Системен програмист. 

2. Основно училище „Отец Паисий“   с. Мененкьово – през новата учебна 

година обучението ще продължи в слети и маломерни паралелки, за което ще бъде 

необходимо вземането на последващо Решение на Общински съвет за дофинансиране. 

Наблюдава се тенденция на повишаване на раждаемостта в с. Мененкьово, макар и в 

ромската общност.  

 

  Предстои приемане на Списък на средищните детски градини и училища в РБ за 

учебната 2022/2023 г. от Министерски съвет. За нашата Община са определени като средищни 

през предходната учебна година Средно училище „Александър Иванов – Чапай“  гр. Белово и 

Детска градина „Щурче“  гр.Белово . В тях се обучават и отглеждат деца и ученици от населени 

места в Общината, в които няма функциониращи учебни заведения – с. Голямо Белово, с. 

Момина клисура, с. Дъбравите, с. Габровица и с. Сестримо. 

 И двете учебни заведения отговарят на всички изисквания, определени в 

Постановлението на Министерски съвет.  

Във всички училища на територията на община Белово е създадена възможност за 

осигуряване на целодневна организация на учебния ден.  

 

ЦПЛР-ДК-Белово е мястото, където за децата и учениците се организират и провеждат 

дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

 

Тенденцията за намаляване на раждаемостта продължава. По-големият проблем е 

миграцията. Във връзка с Прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в Общината са проверени около  100 адреса, на деца 

отпаднали от образователната система. В по-голямата си част това са деца, имащи постоянен и 

настоящ адрес в община Белово, но трайно живеещи в чужбина. 

 

3. Цели 

 

Целите, които община Белово си поставя за новата учебна година, са насочени към: 

- Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици; 

- Намаляване броя на маломерните и слети паралелки чрез оптимизиране на мрежата на 

учебните заведения и постигане на максимален обхват на децата в задължителна 

училищна възраст; 

- Оптимизация на децата в детски градини; 

- Осигуряване на оптимална среда за обучение, възпитание, спорт и отдих на децата и 

учениците в УВЗ; 

- Създаване на подходящи условия за здравословно хранене на децата в училищата  и 

детските градини на територията на община Белово. 

 

Детски градини 

 



1. Детската градина в село Сестримо да запази съществуването си при средна месечна 

посещаемост от 12 деца. Задължителната подготовка на децата от селото преди 

постъпването им в първи клас да се извърши в детската градина. 

2. ДГ „Щурче” да запази съществуването на групите в целодневен режим на работа  

 

Училища 

 

1. Основното училище в село Мененкьово да запази съществуването си 2022/2023 учебна 

година, като формира слети паралелки и паралелки с пълняемост под минималната. 

2. Средно училище „Александър Иванов-Чапай”, гр. Белово да запази статута си при 

съществуващия брой паралелки и при реализирания план- прием. 

 

ЦПЛР-ДК Белово 

 

Да се запазят съществуващите форми на извънучебна дейност. 

 

 

 

II. Медицинско обслужване на училищата и детските градини 

 

Медицинското обслужване ще се осъществява от 3 здравни специалиста. За целта има 

регистрирани два здравни кабинета – един в ДГ „Щурче“ и СУ „Александър Иванов – Чапай“ 

гр. Белово, където работят съответно 1 в детската градина и 1 в СУ „Александър Иванов – 

Чапай“ гр. Белово. 

За осигуряване на медицинското обслужване в детската градина в с. Сестримо и ОУ 

„Отец Паисий“ с. Мененкьово е необходим един специалист, който по предварително изготвен 

график да осъществява обслужването на двете учебни заведения или двама специалисти на 

половин щат. 

Необходимостта на ДГ „Щурче“ е от 3 медицински специалисти, като два щата покриват 

яслена група. Поради недостиг на медицински специалисти и невъзможността от осигуряване 

на специализирани грижи яслена група към ДГ „Щурче“ гр. Белово е преобразувана, съгл. 

Решение № 276 от 30.07.2021 г. на Общински съвет – Белово.  

Наблюдава се негативна тенденция на отлив на млади здравни специалисти, които 

обслужват здравните кабинети в учебните заведения.  

 

 


