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  ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в 

паралелките на СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ОУ „Д-р Петър Берон” с. 

Мирово и ОУ „Георги С. Раковски” с. Партизанин за учебната 2020/2021 г. 

 

 

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 69, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 

г., паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани и спортни училища може да се 

формира в особени случаи след разрешение на началника на регионалното управление по 

образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 

извън определените по стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4-7 

при спазване на изискването на чл. 68, ал. 3 от наредбата. За училищата, за които министърът 

на образованието и науката не е първостепенен разпоредител с бюджет, разрешението се 

издава по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, след 

решение на общинския съвет. 

В Община Братя Даскалови постъпиха следните мотивирани докладни записки: 

- Докладна записка с вх. № 93-00-31 от 08.06.2020 г. от Гергина Славова, директор на 

СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови за утвърждаване на изключение от минималната 

численост на учениците в паралелките за учебната 2020/2021 година. 

В училището ще бъдат  сформирани две слети паралелки и една самостоятелна, както 

следва: I – IV клас - 9 /девет/ ученици и V-VI - 7 /седем/ ученици,  VII клас с 4 /четири/ 

ученици.  

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер 

на 30 652 лв. /тридесет хиляди шестстотин петдесет и два лева/.  
 

- Докладна записка с вх. № 01-00-108 от 16.06.2020 г. от Валентина Паунова, директор 

на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово за утвърждаване на изключение от минималната 

численост на учениците в паралелките за учебната 2020/2021 година. 

В училището ще бъдат  сформирани една слята паралелка и една самостоятелна, както 

следва: VI – VII клас - 7 /седем/ ученици и V - 9 /девет/ ученици. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер 

на 19 064 лв. /деветнадесет хиляди шестдесет и четири лева/. 
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- Докладна записка с вх. № 01-00-109 от 16.06.2020 г. от Димитър Димитров, директор 

на ОУ „Георги С. Раковски” с. Партизанин за утвърждаване на изключение от минималната 

численост на учениците в паралелките за учебната 2020/2021 година. 

В училището ще бъдат  сформирани две слети паралелки, както следва: I – II клас - 9 

/девет/ ученици и V- VI клас - 7 /седем/ ученици. 

Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер 

на 20 185 лв. /двадесет хиляди сто осемдесет и пет лева/. 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

 РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и 

чл. 69, ал. 1, 2 и 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 СУ „Христо 

Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2020/2021 година, както следва: I – IV клас - 9 /девет/ 

ученици, V-VI - 7 /седем/ ученици,  VII клас - 4 /четири/ ученици.  

2. 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 и чл. 68, ал. 6 т. 1 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование в размер на 30 652 лв. /тридесет хиляди шестстотин петдесет и два лева/, 

разпределени както следва: 

2.1. за бюджетната 2020 г. - 9 017 лв. 

2.2. за бюджетната 2021 г. - 21 635 лв. 

3. Дава съгласие за съществуване на паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ „Д-р 

Петър Берон” с. Мирово през учебната 2020/2021 година, както следва: VI – VII клас - 7 

/седем/ ученици и V - 9 /девет/ ученици. 

4. 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 и чл. 68, ал. 6 т. 1 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование в размер на 19 064 лв. /деветнадесет хиляди шестдесет и четири лева/, 

разпределени както следва: 

4.1. за бюджетната 2020 г. - 6 354 лв. 

4.2. за бюджетната 2021 г. - 12 710 лв. 

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

С. Раковски” с. Партизанин през учебната 2020/2021 година, както следва: I – II клас - 9 

/девет/ ученици и V- VI клас - 7 /седем/ ученици. 

6. За ОУ „Георги 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 и чл. 68, ал. 

6 т. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование в размер на 20 185 лв. /двадесет хиляди сто осемдесет и пет лева/, 

разпределени както следва: 

6.1. за бюджетната 2020 г. - 6 728 лв. 
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6.2. за бюджетната 2021 г. - 13 457 лв. 

7. Решението не се прилага в случай, че училището попада в обхвата по чл. 68, ал. 1, т. 

1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 

Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

 Петя Михайлова 

 Директор на дирекция АООСИД 
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