Анализ на необходимостта от разкриването на нови места в общински ясли, детски градини и
училища на територията на гр. Пловдив.
1. ДЕТСКИ ЯСЛИ
Местата в детски ясли на територията на Община Пловдив са 1961, които са разпределени в 17
общински детски ясли и 7 детски градини с яслени групи. Броят на децата, които са родени през
2018г. и 2019г. са 7618. За настаняване на децата при 40% обхват са необходими още над 1100 нови
места. 40% е осреднен показател на децата чиито родители искат децата им да посещават яслени
групи.
Брой деца по настоящ адрес в
гр. Пловдив, които са родени
през 2018г., 2019г. и 2020г.

Необходими места при
обхват 40 % от децата

Налични места
в яслени групи

Недостиг на места
в детските ясли

7618

3047

1961

1014

Необходимите нови места са извън 2 нови групи за 36 деца към ДЯ “Веселушка”, район
Източен, които се строят към момента и изграждането на още 2 за 36 деца в същата ясла, за
които има осигурено финансиране.
2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Анализът на мрежата от общински детски градини на територията на Община Пловдив показва,
че са необходими над 1854 нови места, съгласно Наредба №3 от 5.02.2007г. за здравните
изисквания към детските заведения това са 74,2 групи или 10 нови 8-групни детски градини за:
- за постъпването на чакащите некласирани деца по първо желание;
- за настаняване на децата от детските градини, позиционирани в пригодени подблокови
пространства, в новопостроени типови сгради;
- за 80% обхват на 4-годишни за следващата учебна 2021/2022 година (родените 2017 година);
- за нормална пълняемост на групите (броят деца над 25 в група е 893).
Брой деца в блокови детски градини

866

Брой деца над 25 в група

893

Брой деца некласирани по първо желание към 22
октомври

168

Необходими места за обхват на 4 годишни деца
/родени през 2017г./ при 80% обхват

752

Общ брой необходими нови места

1854

Необходим брой нови детски градини - 8 групни за
200 деца

10

Необходим брой допълнителни групи за 25 деца

74,2

Към началото на 2021г. се строят или е договорено финансиране за общо 37 групи за 925 деца.
Тази бройка е добавена към съществуващата инфраструктура и не влияе на общата бройка
нужни допълнителни нови места - 1854.
Подробности в т.5

3. УЧИЛИЩА
Данните от ГРАО сочат, че раждаемостта в гр. Пловдив запазва относително постоянни
стойности, с тенденция - към увеличение, за сметка на това обаче механичният прираст на града е
най-високият в процентно отношение за страната.
В училищата в община Пловдив се обучават много ученици, които нямат регистрация в масивите
на ГРАО Пловдив.
Национален приоритет за подобряване на качеството на образованието е преминаването на
целодневно обучение и премахване на двусменния режим в училищата. Общият брой на учениците,
които се обучават на двусменен режим през посочената учебна година в общинските училища е 15
119 или приблизително - 620 паралелки. За компенсиране на недостига от 212 класни стаи,
необходими за преминаване на едносменен режим на обучение, като се вземе предвид, че средната
застроена площ на едно ново училище е приблизително 9170 кв. м. и 760 кв.м. открити дворни площи,
с 38 кабинета и с капацитет до 912 ученици. Към началото на 2021г. има осигурено финансиране за
изграждането на нова сграда на ОУ “Княз Александър I” с 40 класни стаи и още 16 нови класни стаи
за СУ ”Константин Величков”, което ще реши проблема с двусменния режим на около 2000 деца. За
покриване на останалия недостиг е необходимо изграждането на минимум 5 нови училища.
Сравнителна таблица за броя на учениците и децата в подготвителните групи на общинските
училища в град Пловдив за 10-годишен период.

Дата

ПГгрупи

ПГдеца

I-XII
клас паралелк
и

I-XII
клас брой
учениц
и

ВСИЧКО
паралелк
и и групи

Всичко
ученици IXII клас и
деца в ПГ

15.09.2011
г.

28

581

1325

31420

1353

32001

17.09.2012
г.

44

911

1322

31289

1366

32200

15.09.2013
г.

45

996

1300

30775

1345

31771

15.09.2014
г.

52

1087

1309

30994

1361

32081

17.09.2015
г.

49

1038

1320

31038

1369

32076

19.09.2016
г.

45

880

1380

32539

1425

33419

15.09.2017
г.

42

782

1380

32740

1422

33522

15.09.2018
г.

35

685

1385

32685

1420

33370

16.09.2019
г.

33

656

1384

32706

1417

33362

15.09.2020
г.

32

640

1397

32889

1429

33529

4. ИКОНОМИКА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Като административен център на Пловдивска област и център на Южен централен регион градът
постоянно привлича нови индустриални компании и се оформя като важен промишлен център.
Производството заема около 40% дял в местната икономика, като заетите в сектора са над 74 000
души, следвано от сектора на IT, аутсорсинг и бизнес услугите - 27.9%, публични услуги и
регулирани пазари - 11.9%, потребителските услуги - 10.8%, строителството и други.

Структура на местната икономика (според добавената стойност)

Промишленост

39.9%

IT, аутсорсинг и бизнес услуги

27.9%

Публични услуги и регулирани пазари

11.9%

Потребителски услуги

10.8%

Строителство

5.5%

Други

4.1%
данните са за 2019 г. от НСИ

В региона на Пловдив се намира и най-голямата индустриална зона в страната и в Югоизточна
Европа – Тракия икономическа зона, с площ от 10 700 000 м², в която, своята дейност осъществяват
над 180 български и международни компании с над 30 хиляди служители. Пловдив е и втори в
страната аутсорсинг, IT и BPO център с над 100 компании в сферата и над 7000 заети в сектора. В
сектора осъществяват своята дейност над 40 чуждестранни компании, за които благоприятстват
добре развитата екосистема и бурният ръст на строителството на офис сгради клас „А“, като, до
момента, изградени и функциониращи такива са над 50 хил. кв.м., а над 45 хил. кв. м. – са в процес
на изграждане. Пловдив ще продължи да привлича български и чуждестранни инвестиции в
индустриалните зони предимно в машиностроенето, автомобилната индустрия и високите
технологии, както и с бързи темпове ще продължи да се разширява сектора на бизнес услугите.
Основна причина бързо нарастващата местна икономика е човешкият капитал и способността
на Пловдив да привлича и задържа хора в активна възраст, високото качество на живот и все
повечето възможности за кариерно развитие са основните причини за бързото разрастване на
града.
Пловдив и региона генерират оборот от над € 14.3 млрд., което е над половината от оборота на
Южен централен район - € 20.2 млрд. Същите тенденции се отбелязват и по отношение на
произведената от региона продукция от €8.8 млрд. спрямо €13.7 млрд., генерирани от ЮЦР.

Аналогична е ситуацията по отношение на броя души, съставляващи работната сила на Пловдивски
регион – 222 хиляди души, към 401 хиляди души – за целия ЮЦР. Пловдив, като град, има принос от
€4.5 млрд. по отношение на БВП, с € 6 700 БВП на човек, със среден ръст 6,6% на икономиката за
периода 2010-1018г. и €319 милиона ръст на ПЧИ за последните три години.
Местна икономика. Обем и структура

Област
Пловдив

Южен Централен
район

България

Оборот

€14.3 млрд.

€20.2 млрд.

€150.4
млрд.

Произведена
продукция

€8.8 млрд.

€13.7 млрд.

€92.5 млрд.

Работна сила

222 хиляди

401 хиляди

2320 хиляди

Като областен център, Пловдив обслужва близо 535 000 души население, живеещо в обсег от около
30 минути разстояние с кола от центъра на града. Пловдив е една от малкото области в България,
които се радват на положителни миграционни процеси, породени от устойчивия икономически
ръст и доброто качество на живот. Подобно на всички останали области, естественият прираст на
Пловдив е отрицателен, но малко по-благоприятен от средния за страната (–5,2‰ спрямо средно –
6,5‰). Сред демографските особености на Пловдив е и голямата концентрация на населението в
градовете – 76% от него живеят в урбанизирани територии, чиято гъстота от 2512 души/кв.км
отстъпва единствено на столицата.
За последните 5 години (2015-2019г.), постоянно регистрираното население в град Пловдив
нараства тенденциозно - от 341 625 жители през 2015 г., достигайки 347 851 през 2019 г., според
данните на НСИ.
Население град Пловдив (по регистрация, брой души)

2015

2016

2017

2018

2019

341 625

343 424

345 213

346 893

347 851

Механичният прираст в града е с трайно позитивна тенденция, като от 412 души през 2015 г. на
годишна база, варира между 1700 и 2470 души на годишна база в периода 2016-2019 г.

Население град Пловдив (механичен прираст)
2015

2016

2017

2018

2019

412

2460

2423

2318

1784

Положителна тенденция отбелязва и броят на новозаселилите се в града лица като от над 5500
души през 2015 г., достига до над 7500 души на годишна база през 2019г.
Население на град Пловдив (новозаселени жители)
2015

2016

2017

2018

2019

5568

6726

7271

7366

7502

Устойчивият ръст на населението се допълва и чрез разрастващата се общност на постоянно
пребиваващите в Пловдив чужденци – около 18 000 души, както и 3300 чуждестранни студенти,
получаващи образованието си в града на тепетата. През последните няколко години като
процентен нетен ръст на населението, Пловдив си съперничи дори със София.
Пловдив

София

Бургас

Население 2019

347 851

1 328 790

208 235

Население 2015

341 625

1 319 804

209 613

Обща промяна 2019 vs. 2014 6 226

8 986

-1 378

Естествен прираст

-2 759

-8 846

-2 455

Механичен прираст

8 985

17 832

1 077

Обща промяна, %

1,82%

0,68%

-0,66%

Механичен прираст, %

2,63%

1,35%

0,51%

Трябва да се отбележи, че статистиката работи само с регистриралите се в ГРАО, а реалната
бройка на новозаселилите се в Пловдив е в пъти по-голяма. Голяма част от новите жители на
Пловдив и региона не се регистрират и остават извън обсега на НСИ. По различни данни между
60 и 100 хил. души живеят и работят в града без да имат постоянен или настоящ адрес.
⮚
За периода от началото на 2015г. до второто тримесечие на 2020г. в област Пловдив са
издадени 4330 разрешителни за строеж на жилищни сгради или за общо 22 458 нови жилища. Бурното
строителство в града и региона е в синхрон с тенденциозно положителното им икономическо
развитие, за което, въпреки кризата с коронавируса, свидетелстват стартираните 270 нови сгради
(административни и жилищни) с обща квадратура от 151 799 кв.м. през третото тримесечие на 2020г.,
които, през същия период на 2019г., са били 267 бр. за обща РЗП от 153 211 кв.м. Издадените
разрешителни за строеж през трето тримесечие на 2020г. са общо – 378 бр. (257 за жилищни сгради,
а 121 - за други) за сгради с обща РЗП от 316 721 кв.м. За същият период на миналата година са
издадени общо 276 бр. за обща РЗП от 231 671 кв.м., от които, за жилищно строителство – 187, а за
други сгради - 89 бр. Стабилността на имотния пазар се дължи до голяма степен на постоянния
поток от нови жители на града, които идват да учат, работят и живеят тук.
Издадени разрешителни за строеж - ниво област Пловдив (трето тримесечие на 2019г.
към трето тримесечие на 2020г.)

Започнато строителство - ниво област Пловдив (трето тримесечие на 2019г. към
трето тримесечие на 2020г.)

Всичко това предполага в ОУП да се предвиди бързото разрастване на града и публичната
инфраструктура, в т.ч. - и възможностите за урбанизиране на нови територии и развиване на
връзките със съседните общини.

5. ОБРАЗОВАНИЕ - ПОДРОБНИ АНАЛИЗИ
Пловдив е един от водещите образователни центрове в България - със своите 9 университета, 77
училища, 2 центъра за подкрепа за личностно развитие, 1 център за специална образователна
подкрепа, 58 детски градини и 17 детски ясли, в които системно се прилагат национални и общински
иновативни програми и проекти, насочени към осигуряване на качествено образование. Изучаваните
специалности и профили варират от математически и технически специалности до чуждестранни
езикови дисциплини, професионално образование и медицина, което гарантира постоянното наличие
на пул от млади таланти за работодателите и бизнеса в Пловдив и региона.
В деветте университета в града се обучават 33 900 студенти. 3300 са чуждестранни. Училищната
мрежа обезпечава обучението на 23 300 деца, от които 9800 - в STEM програми. В 29-те
професионални гимназии на територията на Пловдив получават квалификация около 2200 деца, като
над 30 компании подпомагат дуалното обучение в града.
В град Пловдив в системата на предучилищното образование са обхванати над 11 000 деца във
функциониращите 59 детски градини – 52 общински, 1 държавна и 5частни. В общинските детски
градини се обучават 10 537 деца на възраст от 3 до 7 години, в 24 деца са в държавна детска градина
и 231 деца се обучават в частна детска градина.
На територията на Община Пловдив функционират 29 професионални училища, 37
общообразователни училища, 7 училища със засилено изучаване на езикови и математически
дисциплини и 78 ЦПО. Училищната мрежа обхваща над 42 000 деца, като 9800 от тях са в STEMпрограми на обучение. Над 30 компании финансират 33 дуални паралелки. Училищата в Пловдив,
осъществяващи двусменен режим на обучение са 23 за последната учебна година (2020/2021), като,
от тях, 18 са общински, а останалите 5 са държавни. Общият брой на учениците, които се обучават
на двусменен режим през посочената учебна година в общинските училища е 15 119 или
приблизително - 620 паралелки. За компенсиране на недостига от 212 класни стаи, необходими за
преминаване на едносменен режим на обучение, като се вземе предвид, че средната застроена площ
на едно ново училище е приблизително 9170 кв. м. и 760 кв.м. открити дворни площи, с 38 кабинета
и с капацитет до 912 ученици, в Община Пловдив трябва да бъдат изградени мин. 6 нови училищни
сгради.
Подробна информация относно предучилищната и училищната мрежа на
територията на град Пловдив може да бъде открит в информацията, предоставена по-долу:
➢ Анализът на мрежата от ясли и детски градини на територията на гр. Пловдив,
показва следните тенденции:
В периода 2011 – 2019г. на територията на града са разкрити 6 нови детски градини и 6 нови
пристройки към съществуващи такива (общо 52 нови групи). Община Пловдив инвестира
целенасочено в подобряване на материалната база. Сградният фонд на детските градини е създаван
по различно време, повечето детски заведения са строени през 70-те и 80-те години на ХХ в., като
по-голямата част от тях са претърпели цялостна реконструкция и саниране в периода 2014 – 2016 г.
От общо 71 сгради, стопанисвани от общинските детски градини в Пловдив, към 2019г., са останали
несанирани 14 сгради (бройката изключва детски градини, намиращи се в блокови помещения).

Състоянието на мрежата от заведения за предучилищно образование в град Пловдив
(по райони) за учебната 2020/2021г. е, както следва:
Най-голям е недостигът на места в общински детски градини в район „Южен“. Там
заведенията за предучилищно образование са 10 на брой (едно от тях е с яслени групи). Броят на
чакащите некласирани деца (по първо желание) след класиране 22 октомври 2020 г. е 49, децата в
блоковите детски градини са 538, необходимите допълнителни места за 80% обхват на 4-годишни
следващата учебна 2021/2022 година (родените 2017 година – 80% обхват) е 54, а броят деца над 25
в група е 245. Резултатите показват, че в района недостигът на места в общински детски
градини възлиза на 86. Към момента се строи нова 8 групна детска градина т.е. има нужда от
27,4 нови градински групи.
Общинските детски градини в район „Тракия“ са 8 на брой (една от тях е с яслени групи).
Броят на чакащите некласирани деца (по първо желание) след класиране 22 октомври 2020 г. е 21,
децата в блоковите детски градини са 262, необходимите допълнителни места за 80% обхват на 4годишни следващата учебна 2021/2022 година (родените 2017 година – 80% обхват) е 9, а броят деца
над 25 в група е 225. Резултатите показват, че в района недостигът на места в общински детски
градини възлиза на 517, т.е. има нужда от 20,7 нови градински групи.
На територията на район „Централен“ са позиционирани 12 на брой общински детски
градини (една от тях е с яслени групи). Броят на чакащите некласирани деца (по първо желание) след
класиране 22 октомври 2020 г. в детски градини е 46, децата в блоковите детски градини са 19,
необходимите допълнителни места за 80% обхват на 4-годишни следващата учебна 2021/2022 година
(родените 2017 година – 80% обхват) е 140, а броят деца над 25 в група е 122. Резултатите показват,
че в района недостигът на места в общински детски градини възлиза на 327. След
реконструкцията на две от детските градини, която се прави в момента ще бъдат осигурени
още 4 нови групи, т.е. има нужда от 9,1 градински групи.
В район „Северен“ общинските детски градини са 7 на брой (две от тях са с яслени групи).
Броят на чакащите некласирани деца (по първо желание) след класиране 22 октомври 2020 г. е 14,
необходимите допълнителни места за 80% обхват на 4-годишни следващата учебна 2021/2022 година
(родените 2017 година – 80% обхват) е 132, а броят деца над 25 в група е 184. Резултатите показват,
че в района недостигът на места в общински детски градини възлиза на 330, т.е. има нужда от
13,2 нови градински групи.
На територията на район „Източен“ са позиционирани 8 на брой общински детски градини
(една от тях е с яслени групи). Броят на чакащите некласирани деца (по първо желание) след
класиране 22 октомври 2020 г. в общински детски градини е 16, децата в блоковите детски градини
са 47, необходимите допълнителни места за 80% обхват на 4-годишни следващата учебна 2021/2022
година (родените 2017 година – 80% обхват) е 396, а броят деца над 25 в група е 63. Резултатите
показват, че в района недостигът на места в общински детски градини възлиза на 522. В процес
на строеж са 4 нови групи т.е. има нужда от 16,9 нови градински групи.
В район „Западен“ общинските детски градини са 7 на брой (една от тях е с яслени групи).
Броят на чакащите некласирани деца (по първо желание) след класиране 22 октомври 2020 г. е 22,
необходимите допълнителни места за 80% обхват на 4-годишни следващата учебна 2021/2022 година
(родените 2017 година – 80% обхват) е 21, а броят деца над 25 в група е 54. Резултатите показват,
че в района недостигът на места в общински детски градини възлиза на 97, т.е. има нужда от
3,9 нови градински групи.

Построяването на нови сгради за детски градини и разширението и реконструкцията на
съществуващи ще намали недостига на свободни места в тях и ще създаде предпоставки за успешното
въвеждане и на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна
възраст. Извън обхвата на детските градини остават деца, които се записват директно в
подготвителна група към училищата. Причините за това са разнообразни и включват както обективни
(като неналични в конкретната детска градина места в предпочитания от семейството район), така и
субективни фактори. При субективните фактори, един от водещите е родителският избор децата да
се отглеждат у дома и да бъдат включени единствено в задължителното предучилищно образование.
С цел преодоляване на обективните фактори, Община Пловдив се стреми да осигури достатъчно
места в детските градини, за да даде възможност на всички родители, които желаят да се възползват
от тази услуга, да запишат децата си. Това заслужава особено приоритетно внимание, тъй като децата,
които не са обхванати от предучилищното образование, са именно тези, които се нуждаят най-много
от него, като например - децата от етнически малцинства и др.
Анализът на училищната мрежа на територията на гр. Пловдив показва следните тенденции:
Училищата в Пловдив, осъществяващи двусменен режим на обучение са 23 за последната
учебна година (2020/2021), като от тях 18 са общински, а останалите 5 са държавни. Общият брой на
учениците, които се обучават на двусменен режим през посочената учебна година в общинските
училища е 15 119 или приблизително - 620 паралелки. За компенсиране на недостига от 212 класни
стаи, необходими за преминаване на едносменен режим на обучение, като се вземе предвид, че
средната застроена площ на едно ново училище е приблизително 9170 кв. м. и 760 кв.м. открити
дворни площи, с 38 кабинета и с капацитет до 912 ученици, в Община Пловдив трябва да бъдат
изградени минимум 6 нови училищни сгради. Посочените тенденции следва да се вземат предвид и
с отчитане на факта, че, по данни на ГРАО, раждаемостта в гр. Пловдив запазва относително
постоянни стойности и от - с тенденция към увеличение. В училищата в града се обучават и много
ученици, които нямат регистрация в масивите на ГРАО. Голяма част от тях са от близките населени
места, а в профилираните гимназии има ученици не само от областта, но и от цялата страна.

Състояние на училищната мрежа на град Пловдив за учебната 2020/2021г. (по райони):

Район „Централен“ е най-големият по територия и втори по брой население район в Община
Пловдив /над 77 000/, в чиято територия има най-голям брой училища – общо 28. От тях 15 са
общински (8 основни, 5 средни, 1 профилирана гимназия и 1 професионална гимназия), 8 държавни
и 5 частни. В района е и най-големият дял на училища със двусменен режим на обучение – общо 9,
като 6 от тях са общински и 3 са държавни.
Най-сериозен е проблемът със сградния фонд на средните училища и училищата, които
ползват обща база - ХГ „Св.св. Кирил и Методий” и ОУ „Княз Александър І”. В средните училища
се обучават ученици от територията на целия град и базата им е недостатъчна за всички желаещи СУ „Св.Паисий Хилендарски“ и СУ „Свети Патриарх Евтимий“.
Направено проучване на състоянието и капацитета на сградния фонд установи недостиг от 118
класни стаи, които са необходими на училищата, за да преминат на едносменен режим на обучение.

Образователната мрежа в район „Централен“ се характеризира със свръхконцентрация на
образователни институции, най-голям брой ученици и най-голям брой ученици, обучаващи се на
двусменен режим. Общо 8365 ученици в район „Централен“ се обучават на две смени, като от тях
2557 са в държавни училища и 5808 – в общински училища. Материалната база е силно претоварена,
в училищата на едносменен режим в района няма съществен резерв, който да неутрализира големия
недостиг от класни стаи и кабинети. Училищата в район „Централен“ обслужват нуждите на ученици
не само от града, но и от близките населени места и областта. Същевременно броят на жителите на
района се увеличава. Данните на отдел ГРАО към район „Централен“ показват, че броят на
новорегистрираните граждани по постоянен адрес за 2018 и 2019 г. е 3234, а на новорегистрираните
по настоящ адрес за същия период е 7705.
Липсата на материална база не е възможно да се компенсира с опити да се постигне равномерно
разпределение на учениците, защото в района няма образователни институции, които да разполагат
със свободни образователни площи. Единствените начини да се преодолее недостига на места е да се
осигури увеличаване на капацитета на сградния фонд, което се очертава като основна потребност на
училищата в район „Централен“ – община Пловдив и да се строи в периферията на района.
Територията на район „Източен“ обхваща 6,34 кв.км., населението по постоянен адрес
надхвърля 61 000 жители.
В район „Източен“ функционират 7 общински, 5 държавни и 2 частни училища. Общинските
училища са 2 начални, 2 основни, 1 обединено и 2 средни. През настоящата учебна 2020/2021 година
4 от общо седемте общински училища са на двусменен режим и 2 държавни училища.
Наличната образователна структура в район „Източен“ донякъде покрива нуждите на учащите
се, и макар че все още има училища, които са на двусменен режим, необходимостта от допълнителна
материална база не е толкова належаща. Общо 4202 ученици в район „Източен“ се обучават на две
смени, като от тях 1718 са в държавни училища и 2484 – в общински училища. Чрез извършеното
преобразуване на 2 образователни институции и чрез оптимизиране на сградния фонд е възможно в
рамките на 8-годишния период всички училища в района да преминат на едносменен режим при
рационално използване на наличната материална база.
В район „Източен“ съществува една особеност, която буди несигурност по отношение
прогнозирането на броя на учениците в бъдещ период. В района голяма част от населението е от
квартал „Столипиново“, където се наблюдават динамични миграционни процеси с непостоянен
характер. От една страна много от жителите на квартала напускат България, но същевременно
справка от служба ГРАО към район „Източен“ показва, че за 2018 и 2019 г. в района са регистрирани
по постоянен и настоящ адрес общо 8392 лица. Тези факти и обстоятелства предполагат динамично
развитие на процесите в района и възможност отново да се формира голям недостиг на места в
училищата, който към настоящия момент е за приблизително 600 ученици.
Територията на район „Западен“ обхваща 7367 дка. в регулация, 12040 дка. земеделски земи и
1440 дка. които предстоят да бъдат включени в регулация. Според последното преброяване, към
17.06.2011 г. в Община Пловдив, район „Западен“ живеят 39518 души.
На територията на район „Западен“ има 6 общински училища (4 основни, едно средно и една
профилирана гимназия) и едно държавно училище. Общият брой на учениците в общинските
училища в района към 15.09.2020 г. е 3263, разпределени в 137 паралелки.

В район „Западен“ единственият и най-сериозен проблем е съвместяването в една сграда на две
училища - МГ „Акад. Кирил Попов” и ОУ „Драган Манчов”. От много години общинската
администрация търси решение на този казус, но единственото решение е построяването на нова
сграда. Към момента двете училища ползват съвместно сграда с 40 бр. кабинети и класни стаи, като
МГ разполагат с допълнителен корпус, в който са ситуирани компютърните зали.
Като се отчитат негативите от съвместното ползване на общ сграден фонд от две училища,
ръководството на община Пловдив определя този проблем като първостепенен за образователната
система в района и в града. Единственият начин да се компенсира недостигът на класни стаи се
изразява в построяването на нова сграда за ОУ „Драган Манчов“. Район „Западен“ е един от районите
с голям потенциал за разширение. Данните на отдел ГРАО към район „Западен“ показват, че броят
на новорегистрираните граждани по постоянен адрес за 2018 и 2019 г. е 2038, а на
новорегистрираните по настоящ адрес за същия период е 4027. Забелязва се тенденция за прииждащи
от други населени места деца и семейства в района. През последните години се наблюдава засилено
строителство на големи жилищни комплекси, което би могло да доведе до натиск върху
образователната система в района поради недостиг на места в образователните институции.
Определеният терен за строителството на сградата на ОУ „Драган Манчов“ се намира в
непосредствена близост до „Гребна база“ и до големи търговски обекти, което прави тази зона
изключително желана като място за живеене. Ситуирането на училище на това място би спомогнало
да бъде избегната бъдеща криза с недостиг на места в района. Ще бъде постигнато равномерно
разпределение на децата между училищата, като се избегне свръхконцентрация, ще се осигури подобра образователна среда, както и възможност за целодневна организация на учебния ден.
Строителството на нова сграда на ОУ „Драган Манчов“ ще допринесе и за превръщането на
образователната институция в модел на съвременно, иновативно училище, с висока
конкурентоспособност, предлагащо качествени и високо търсени технологично ориентирани
факултативни дисциплини (STEM, математика, ИКТ, физика и др.), насочени към бизнеса и нуждите
на местната икономика.
В район „Северен“, който е с население около 55 000 жители, функционират 12 общински
(едно начално, 3 основни, едно обединено, 3 средни училища, 3 профилирани гимназии и една
професионална гимназия), едно държавно училище (професионална гимназия) и едно частно
училище.
От тях в 4 училища на две смени се обучават 4 088 ученици на две смени. Най-голям дефицит
от учебни помещения в района се установява при профилираните гимназии с чуждоезиково обучение.
Интересът към тези гимназии е изключително висок, в тях се обучават едни от най-амбициозните
ученици, показващи високи резултати. Осигуряването на допълнителни учебни зали в двете езикови
гимназии ще допринесе за преминаването на 2355 ученици на едносменен режим.
Населението на район „Южен” по данни на ГРАО към 15.01.2020 г. е 83 300 души, което
означава, че по брой население районът е най-голям в община Пловдив.
В район „Южен“ функционират 8 общински (едно начално, 4 основни и 3 средни училища) и
2 държавни училища (професионални гимназии). В общинските училища се обучават 4540 ученици,
разпределени в 197 паралелки.
В 2 общински училища се осъществява обучение на две смени – ОУ „Яне Сандански“ и НУ
„Климент Охридски“.

Район „Южен“ е най-големият по брой население в община Пловдив. Същевременно
непрекъснато се разраства, строят се множество нови комплекси с жилищни площи. Това утежнява
образователната инфраструктура, тъй като в района нуждите нарастват с големи темпове. В детските
градини има остър недостиг на места, което в близките година-две ще рефлектира върху училищната
образователна система. Необходимо е да се осигурят допълнителни помещения за обучение, защото
всички общински училища в района, които са на едносменен режим, ползват пълния капацитет на
сградния фонд.
Броят на регистрираните по постоянен адрес в район „Тракия“ към 15.12.2019 г. е 60 795.
На територията на район „Тракия“ има 4 общински средни училища и 1 частно. Общинските
училища са: СУ „Димитър Матевски“, СУ „Свети Седмочисленици“, СУ „Св. Софроний Врачански“
и СУ „Черноризец Храбър“. Във всички тях режимът на обучение е едносменен.
Описаният по-горе недостиг, ведно с нарастващия механичен прираст и новорегистриращите
се жители в града, породени от устойчивото икономическо развитие на града през последните години,
затвърждават небходимостта от предприемането на адекватни действия по неутрализиране на
проблемите, свързани с законовите нормативи за преминаване на едносменен режим в училищата,
както и създаване и на условия за обезпечаване на задължителното предучилищно обучение,
осъществявано, съответно - и според наличността, в сгради от системата на училищното образование.
Липсата на материална база в съответните райони на града, където е установена подобна, както и
проучванията и наблюденията на местната администрация, демонстрират ясно, че не е възможно,
същата, да се компенсира с опити да се постигне само и единствено равномерно разпределение на
учениците в съществуващите образователни институции в съответния жилищен район. Рационално
решение на проблема с недостига на места се очертава осигуряването на увеличен капацитет на
сградния фонд и/или изграждането на нови сгради за училищно образование на територията на гр.
Пловдив.
Във връзка с посоченото, Община Пловдив е стартирала устойчива политика по
отношение на образователната система в града, като, освен в посока финансиране на
инициативи като: дигитализацията на учебния процес, въвеждане на паралелки от типа „1:1“,
програми за ограмотяване и оптимизация на материално-техническата база в учебните
заведения в града и други, активно взима участие за привличане на средства от национални и
други външни донори с цел компенсиране на посочения по-горе проблем. Знаков пример за
положените от администрацията усилия е успешното класиране на Община Пловдив в
процедурата за подбор на проекти към МОН в рамките на Програма „Изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
- 2022“, финансирана от държавния бюджет чрез Министерство на образованието и науката. В
същата, 7 от 11-те проекти на общината бяха одобрени за финансиране, като общата им
стойност достига 18 108 006,81 лв., от които БФП – 14 817 000, съфинансиране – 3 291 006,81 лв.
Програмата на МОН се реализира 2020-2022г., като е допустимо дейностите да се изпълняват
до 2023г.
С проектите се обхващат: 457 деца от ДГ и ясли; дава се възможност за обособяване на 100 нови
места за ПГ (2 гр. 5-6г. и 2 гр. -4г.) в СУ „К.Величков“ и се осигурява едносменен режим като
се изгражда нова сграда за ОУ „Княз Александър 1“ с капацитет 950 места. Общо нови места
със 7-те проекта: 1507, което пряко допринася за компенсиране на недостига на места и сграден
фонд в сферата на детските и учебни заведения на територията на града.

Проектите, одобрени за финансиране към началото на 2021г са, както следва:
1. Изграждане на нова детска градина за 4 групи в район „Южен“ или разкриване на 100 нови
места;
Общ бюджет: 2 999 990,00лв.
БФП: 2 999 990,00лв.
2. Изграждане на нова детска градина за 8 групи в ЖР „Тракия“ или разкриване на 200 нови
места;
Общ бюджет: 3 459 779,56 лв.
БФП: 2 999 497,94 лв.
Съфинансиране: 460 281,62 лв.
3. Изграждане на пристройка към съществуваща детска ясла № 19 „Веселушка“ за две нови
групи или ракриване на 32 нови места;
Общ бюджет: 598 671,96 лв.
БФП: 598 671,96 лв.
4. Преустройство на ДГ „Буратино“ за разкриване на три нови групи и изграждане на
физкултурен салон – р-н „Централен“ или разкриване на 75 нови места;
Общ бюджет: 784 471,60 лв.
БФП: 687 671,60 лв.
Съфинансиране: 96 800,00 лв.
5. Преустрояване, пристрояване и надстрояване на ДГ „Чучулига“ за обособяване на две нови
групи и физкултурен салон – р-н „Централен“ или разкриване на 50 нови места;
Общ бюджет: 635 855,66 лв.
БФП: 562 255,66 лв.
Съфинансиране: 73 600,00 лв.
6. Изграждане на нова сграда на ОУ „Княз Александър I” – р-н „Централен“ – ще бъдат
обособени 950 места за учениците на основното училище, което ще допринесе за преминаването
на едносменен режим на общо 1887 деца.
Общ бюджет: 6 745 932, 02 лв.
БФП: 4 973 250, 40 лв.
Съфинансиране: 1 772 681, 62лв.
7. Ремонтни работи и реконструкция на източен корпус на СУ „Константин - Величков“ – р-н
„Южен“ – ще бъдат разкрити 4 подготвителни групи или 100 нови места;
Общ бюджет: 2 883 165, 99 лв.
БФП: 1 995 522, 76 лв.
Съфинансиране: 887 643,23 лв.

