
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ 

Три месечни проверки от шест министерства завършиха без нито едно 

предписание и нито едно нарушение. Седмо училище е най-предпочитаното училище в 

града не само поради материалната база, която непрекъснато се обновява, но и поради 

факта,че в него се предлага целодневна организация на обучение за 19 групи от първи 

до седми клас. За учениците от тези групи училището осигурява обедно хранене, 

транспорт и зали по интереси, които са не просто стаи, а живи клубове за стотици деца. 

Непрекъснатите инициативи, както и желанието на много  семейства да запишат децата 

си не само в първи клас, но и в целодневна организация на обучение, карат Л.Стоянова 

и Стамболиева да запретнат ръкави и да защитят мащабен проект по трансгранично 

сътрудничество България-Македония, чрез който да се реновира старата и 

неизползваема база на някогашния училищен стол. Помещенията са толкова луксозни, 

че и учители, и ученици, се борят кой да има часове в тези зали. През втория учебен 

срок най-малката от група от начален етап - на 3 б клас, е настанена в една от стаите в 

центъра за дейности по интереси и целодневна организация на обучение. Следва 

протест на родители, по предварително подготвен сценарий. 

На питанията на родителите, оформени в жалби до 6 министерства, експертите 

категорично отговарят: 

Училището има пълният набор от заповеди и административни актове за 

провеждане на дейностите в целодневната организация на обучение. Предложението на 

учителката Василка Таскова и родителите – да отпаднат групите от 5 до 7 ми клас е 

отхвърлено от експертите с мотива, че  училището е средищно и сформирането на 

групи за ЦОУД в прогимназиален етап - от V до VII клас, има задължителен 

характер за средищните училища съгласно чл. 53, ал. 3 , т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 

3, ал. 1, т. 2 от ПМС № 84/06.04.2009 г. за актуализирането на Списъка на 

средищните училища за 2016-2017 година. Съкращаването на една от групите в 

прогимназиален етап ще бъде в противоречие с нормативната уредба  за 

осигуряване на равен достъп до образование на пътуващите ученици от населени 

места, в които няма училище, до приемащото средищно училище.  

Независимо, че училищното ръководство е реагирало светкавично на 

претенциите на родителите за преместването на учениците от по-малката зала в 

съседна, изключително модерно оборудвана, както и в следваща в размер на 

приблизително 70 кв.м., са последвали нови жалби и нови публикации. Замерването 

на функционалните параметри показва, че нито едно от твърденията им не е 

истина, а именно: 

Относно: Функционални параметри на „Занималня“, разположена в едноетажна 

пристройка към VII СОУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград. 



След извършеното преустройство на зали за целодневна организация и извън 

класни дейности, разположени в сградата на VII СОУ „Кузман Шапкарев“, гр. 

Благоевград, се обособиха помещения за Център за целодневна организация. 

Обособени са следните помещения: три кабинета – Радио студио /клуб „Журналист“/, 

студио Информационни технологии /клуб „Земя“/ и студио Арт техника; както и две 

зали: Зала – спорт и игри и Занималня. В помещенията се осигриха нормални хигиенни 

условия за провеждане на занимания. 

Обект на настоящето становище е Занималнята. Помещението е с площ 67,54m², 

със светла височина 3,05м и е ориентирано на запад. В Таблицата по-долу е извършена 

съпоставка между функционалните изисквания регламентрани в чл. 46. ал. 3, Таблица 

№ 2 на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и 

науката, здравеопазването, културата и изкуствата и показателите е помещението:  

 Параметри на общи архитектурно-строителни 

изисквания 

Нормативно 

изискване 

Показател в 

помещението 

3. Светла височина на учебните помещения > 3,0 m; < 3,3 m 3,05 m 

7. Естествено осветление при съотношение на нето 

(светла) остъклената площ към площта на пода 

на помещението (по-голяма остъклена площ 

може да се предвижда със заданието за 

проектиране) 

1/4 (1/3) Площ на 

прозорците: 16,94 

Отношение: 1/4 

13. 

 

Ориентация по географска посока: 

а) на класните стаи  

 

 

б) на специализираните кабинети (по 

информатика, информационни технологии, 

компютърно моделиране, изобразително 

изкуство, музика, за изучаване на учебните 

предмети „домашен бит и техника“, „домашна 

техника и икономика“ и „технологии“ 

(„технологии и предприемачество“) и др.) и на 

центъра за библиотечно-информационно 

обслужване 

 

изток, югоизток, 

югозапад и 

запад 

 

северозапад, 

север  

и североизток 

 

запад 

14. Класни стаи: 

а) площ на 1 място – m2 

 

б) брой места в едно помещение 

 

≥  2 ,0  

m2/ученик (52 - 

60 m2) 

26÷30 

бр./помещение 

 

З а  20 бр .  

у чен ици :  

3 , 38 м2/ у чени

к  

 

 



В Занималнята се обучават 20 бр. ученици, като на всеки един от тях се пада по 

3,38м2 от общата площ на стаята. 

Естественото осветление в помещението е осигурено от 3 бр. прозорци, 

ориентирани на запад и стъклена витрина. Общата площ на прозорците е 16,94m², което 

представлява ¼ от площта на помещението. 

Съгласно изискванията на чл. 89, ал. 10, Табалица 11, т. 3 на Наредба № РД-02-

20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за 

обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, 

културата и изкуствата стойността на средната поддържана осветеност върху работната 

повърхност за Класни стаи, занимални, учебни помещения (по информатика, музика, 

чужди езици и др.)*  е 300 lx. Съгласно направените измервания от Сертифициран 

орган за контрол от вид А – „Алфа контрол – 2002“ ООД средната поддържана 

осветеност в помещението е 303 lx, което е видно от Протокол за контрол на 

изкуствено осветление №0388-04/06.10.2016г. 

През м. октомври 2016 г. е извършено замерване на изкуственото осветление в 

изброените помещения от лицензирана фирма „Алфа Контрол-2002“ ООД, което е 

отразено в Протокол. № 0388-04/06.10.2016 г„ към Сертификат за контрол № 0388- 

С/06.10.2016 г. със следните замерени и отразени параметри на изкуствена 

осветеност: 

1.  Фитнес зала - измерена осветеност 303 [Ьх], при норма 200 [Ьх] 

2.  Информационни технологии: 

-  на учебна дъска - измерена осветеност 397 [Ьх], при норма 300 [Ьх]; 

-  на учебна маса - измерена осветеност 357 [Ьх], при норма 300 [Ьх]; 
3.  Чужди езици: 

-  на учебна дъска - измерена осветеност 382 [Ьх], при норма 300 [Ьх]; 

-  на учебна маса - измерена осветеност 371 [Ьх], при норма 300 [Ьх]; 
>* 

4.  Журналистика: 

-  на учебна дъска - измерена осветеност 401 [Ьх], при норма 300 [Ьх]; 

-  на учебна маса - измерена осветеност 391 [Ьх], при норма 300 [Ьх]; 
5.  География:  
  - на учебна дъска - измерена осветеност 451 [Ьх], при норма 300 [Ьх 
 
Констатацията от извършената проверка на органите на РЗИ е следната. 

Реновираната и реконструирана фитнес зала в Център за целодневна организация на 

учебния ден ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО ОСВЕТЕНОСТ, 

МИКРОКЛИМАТ И ШУМ. 

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД КАТО КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, Е 

ОДОБРИЛ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И Е ВЪВЕЛ ОБЕКТА В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, тъй като обектът притежава необходимите строителни книжа - 

Доклад за осъществяване на строителен надзор за регистриране въвеждането на 

строежа в експлоатация и издаване на разрешение за ползване на обект „Реновиране и 



реконструкция на зали за целодневна организация и извънкласни дейности“ в сграда с 

идентификатор 04279.615.172 по КК на гр. Благоевград, УПИ VI - 124, по плана на 2-ри 

микрорайон, гр. Благоевград; УДОСТОВЕРЕНИЕ № 136/09.11.2015 Г. ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ ОБЕКТ „РЕНОВИРАНЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАЛИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ“, ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД. 

Относно твърденията на родители за лошото качество на храната, предоставяна 

от фирмата-изпълнител на обществената поръчка за кетърингово хранене експертите 

констатират, че на учениците от първи до седми клас, включени на целодневна 

организация на учебния ден се предоставя и обяд, приготвен съгласно Сборник 

рецепти за ученическите столове и бюфети, одобрен от Министерството на 

здравеопазването. Изборът на храна за обяд се извършва чрез предварително 

изготвени и предоставени за сведение примерни седмични менюта от фирмата 

доставчик. Сключени са два договора – за закуски и обедно хранене. И в двата 

сключени договори СА ЗАЛОЖЕНИ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА 

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТНОСНО ГРАМАЖ, СЪСТАВКИ, 

ПАКЕТИРАНЕ, СРОК НА ГОДНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ СЪГЛАСНО 

ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 37 от 21.07.2009 г. /ДВ, бр. 63, от 07.08.2009 

г./ на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците и 

Наредба № 108 за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни 

плодове и зеленчуци, изискванията на БДС и РЗИ за безопасно, пълноценно и 

здравословно детско-юношеско хранене. Залата за хранене разполага с около 40 

места и, за да няма струпване на ученици, се ползва по изготвен график, който е 

сведен до знанието на учителите и длъжностните лица в училището. Помещението е 

регистрирано като обектът за обществено хранене с Удостоверение за регистрация 

№ 1726/29.06.2012 г. от Областна дирекция по безопасност на храните, гр. 

Благоевград. УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО Е УДОВЛЕТВОРИЛО 

ЖЕЛАНИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ И ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕРКАТА В ЗАЛАТА 

СЕ ХРАНЕХА КАКТО УЧЕНИЦИ, КОИТО КОНСУМИРАТ ПРИГОТВЕНИЯ 

ОБЯД ОТ ФИРМАТА ДОСТАВЧИК, ТАКА И УЧЕНИЦИ, КОИТО СИ 

НОСЕХА ХРАНА ПРИГОТВЕНА ВКЪЩИ. Имаше и ученици, които се хранеха в 

заведения за обществено хранене в района на училището. Описаното фактическо 

състояние при организацията и извършването на храненето на учениците 

ОПРОВЕРГАВА ТВЪРДЕНИЯТА НА РОДИТЕЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН 

НАТИСК ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО, ЧРЕЗ КОЙТО ДА 

СЕ ПОЛЗВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ДОСТАВЕНАТА ХРАНА ОТ ФИРМАТА 

ЗА КЕТЪРИНГ. 

Съгласно изискванията на чл. 10 храната се приготвя в деня на предлагането 

й по предварително изготвени седмични менюта, които се одобряват от 

медицинската сестра в училището. ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ СЕ ПРЕДЛАГА 

ЕЖЕДНЕВНО МЛЯНО МЕСО, НЕ ОТГОВАРЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. В 

менюто са включени свинско и пилешко месо, а веднъж седмично риба. Пилешкото 



месо и рибата са филета и без кожа. Не са констатирани отклонения при 

препоръчителните стойности за прием „а енергия и хранителни вещества, изчислени 

като 30 от дневните норми за обедно хранене. За приготвянето „а храната се 

използват здравословни технологии. Закуските са опаковани и етикирани и не 

съдържат имитиращи продукти. 

Относно твърдение на родители за ограничаване на достъпа им в училищната 

сграда и невъзможност да носят чантите на децата в класната стая: Организацията на 

дейностите в Седмо средно училище „Кузман Шапкарев - Благоевград се извършва 

съгласно нормативните документи за предучилищното и училищното образование и 

Правилника за дейността на училището, приет на заседание на Педагогическия съвет, 

Протокол № 17/12.09.2016 г. На основание приетите и описани текстове от Правилника 

за дейността на училището се установи, че НЕДОВОЛНИТЕ РОДИТЕЛИ НЕ СА СЕ 

ВЪЗПОЛЗВАЛИ КАКТО ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ИМ ПРАВА ЗА СЪВМЕСТНИ 

МЕРКИ И ПАРТНЬОРСТВО В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА, ТАКА НЕ СА СПАЗИЛИ И 

ВМЕНЕНИ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ВЪВ ВЪТРЕШЕН 

НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ НА УЧИЛИЩЕТО. 

  По отношение на сигнала на родители за недопускането им в класните стаи да 

носят, цитирам „тежките двадесет и пет килограмови чанти“ проверката 

констатира, че в училището е разработен и утвърден Правилник за 

пропускателния режим. Правилникът за пропускателния режим е разработен по 

изискване на правоохранителните органи и община Благоевград с цел предотвратяване 

на инциденти в училищата и детските градини. За спазване на вътрешните правила и за 

съдействие на родителите при въвеждането на децата в сградата на училището, 

училищното ръководство е назначило двама души на длъжност „пазач-невъоръжена 

охрана“. Въвело е регистрационна книга за вписване на посещенията в училището. Във 

фоайето на училището са поставени 8 пейки за сядане на около 30 родители с цел 

изчакване на учениците до влизането/излизането им в/от класните стаи. НАРЕДЕНО Е 

НА ОХРАНАТА И ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩЕТО ДА 

СЪДЕЙСТВАТ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ, КОИТО СЕ ЗАТРУДНЯВАТ ДА 

НОСЯТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ СИ ЧАНТИ. ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ УЧИЛИЩНОТО 

РЪКОВОДСТВО ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ БИ СЛЕДВАЛО 

ДА*СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ, А НЕ ДА СЕ 

ИЗПОЛЗВАТ КАТО ПОВОД ЗА НЕДОВОЛСТВО И ЖАБЛИ.  

ПРЕПЪЛВАНЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ЧАНТИ Е ПОВОД ЗА 

СЕРИОЗЕН РАЗМИСЪЛ ОТ СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ 

НА МЕРКИ, КАТО ЗА УЧЕБНИЯ ДЕН И ЗА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПОСТАВЯТ САМО НЕОБХОДИМИТЕ УЧЕБНИЦИ И 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА. Евентуален пропуск от родителите с непоставянето на 

даден учебник не би създал проблем за детето, тъй като в склада за учебници и в 

библиотеката на училището има достатъчно резервни учебни комплекти.  



Класният ръководител и родителите на III б клас не приемат условията и 

средата, които предлага реновираната зала за целодневна организация. Твърденето 

на родителите, че учениците от класа провеждат учебни часове в стая за отдих, не 

отговаря на действителността, тъй като стаята е оборудвана като класна стая. 

Причините за настаняването и обучението на учениците в цитираната стая са 

обективни и се отнасят до ученик от класа, който е претърпял инцидент и е със 

счупен крак. По обективни причини травмираният ученик не може да се придвижва 

по високите етажи на училищната сграда. Спорната стая е с добро местоположение - 

намира се на партерния етаж, с достьпна архитектурна среда, в близост до 

изградената рампа и здравния кабинет. При възникнала необходимост тази класна 

стая винаги се е ползвала от класове, в които има ученици със затруднено 

придвижване и никога не е предизвиквала неодобрение от страна на родителите.  

В Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ - Благоевград КАТЕГОРИЧНО 

НЕ Е ИЗВЪРШЕН ПРИЕМ И НЕ СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, КАКТО ТВЪРДЯХА РОДИТЕЛИТЕ, което може да 

бъде проверено от базата данни на МОН в НЕИСПУО - Списък-образец №2. 

В ОТГОВОР НА ВСИЧКИ АТАКИ, УЧИЛИЩЕТО ПРОДЪЛЖИ ПО СВОЯ 

МОДЕЛ НА НОВИ ИНИЦИАТИВИ – НАПРАВИ ПЪЛНО ОБОРУДВАНЕ НА 10 

КЛАСНИ СТАИ С НОВИ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ С ВГРАДЕНИ ДИСПЛЕИ С 

БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ И ВГРАДЕН СОФТУЕР MOZABOOK. 

По време на непрекъснатите проверки училището проведе ДЕВЕТОТО 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

„ЕНЕРГИЯНА НА ПЛАНЕТАТА“ и ЧЕТВЪРТОТО РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА.  

За голямо съжаление подобни нападения губят не само ценен ресурс за работа, 

но и ще лишат над 50 семейства от възможността децата им да бъдат приети в 

училището. След атаките на родителите началникът на РУО препоръча училищният 

план-плрием в първи и пети клас да бъде намален.  

 

 

 


