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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 
ОТ 

ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Относно: Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово, ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин и СУ 

„Хр. Ботев” с. Братя Даскалови за учебната 2019/2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 
Съгласно чл. 69 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование самостоятелна или слята от два класа паралелка с 

по-малко от 10 ученици в неспециализираните  училища, може да бъде формирана в особени 

случаи след разрешение на началника на регионалното управление по образованието, след 

мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и решение на 

Общински съвет за  осигуряване на допълнителни средства. 

Постъпила е докладна записка от Валентина Паунова – директор на ОУ „Д-р Петър 

Берон” с. Мирово. Ще бъдат сформирани слята паралелка от два класа и самостоятелна 

паралелка, както следва: V-VI клас с 5/пет/ ученици, VII  клас - самостоятелна паралелка с 4 

/четири/ ученици. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер 

на 5 795 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева/. 

Постъпила е докладна записка от Димитър Димитров – директор на ОУ „Г.С.Раковски” 

с. Партизанин. Ще бъдат сформирани слети паралелки от два класа и самостоятелна 

паралелка както следва: I-II клас с 6 /шест/ ученици; III-IV клас със 8/ осем/ ученици; VII  клас 

- самостоятелна паралелка с 4 /четири/ ученици. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер 

на 6 869 лв. /шест хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/. 

Постъпила е докладна записка от Гергина Славова – директор на СУ „Хр. Ботев” с. 

Братя Даскалови. Ще бъдат  сформирани две  слети паралелки : II – III клас с 9 /девет/ 

ученици и V – VI клас с 6 /шест/ ученици и VII клас самостоятелна със 7 /седем/ ученици. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер на 6 010 

лв. /шест хиляди и десет лева/. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет да вземе следното  

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование, Общински съвет - Братя Даскалови реши: 

1. Дава съгласие за съществуване на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ  

„Д-р Петър Берон” с. Мирово през учебната 2019/2020 година,  както следва: V-VI клас с 

5/пет/ ученици, VII  клас - самостоятелна паралелка с 4/четири/ ученици. 

За ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово да бъдат осигурени допълнителни средства от 

общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4, т. 1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в 

размер на 5 795 лв. /пет хиляди седемстотин деветдесет и пет лева/. 

2. Дава съгласие за съществуване на самостоятелни паралелки с по-малко от 10  

ученици в ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин през учебната 2019/2020 година, както следва: I-

II клас с 6 /шест/ ученици; III-IV клас със 8/ осем/ ученици; VII  клас - самостоятелна 

паралелка с 4 /четири/ ученици. 

За ОУ „Г.С.Раковски” с. Партизанин да бъдат осигурени допълнителни средства от 

общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4, т. 1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в 

размер на 6 869 лв. /шест хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/. 

3. Дава съгласие за съществуване на паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ „Христо 

Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2019/2020 година, както следва: II – III клас с 9 

/девет/ ученици и V – VI клас с 6 /шест/ ученици и VII клас самостоятелна със 7 /седем/ 

ученици.  

За СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови да бъдат осигурени допълнителни средства 

от общината за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4, т. 1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в 

размер на 6 010 лв. /шест хиляди и десет лева/. 

 

 

 

 

 

 Вносител: 

 

 ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ  

 КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  

Радослава Колева 

ст. експерт „Образование, култура и вероизповедания”  
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