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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

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

Относно:  Промяна на Решение № 89 по протокол № 8 от 25.06.2020 г. на Общински 

съвет  Братя Даскалови.  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение № 89 по протокол № 8 от 25.06.2020 г. Общински съвет Братя Даскалови  е 

дал 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. 

На 24.06.2020 г. е записан още един ученик в I клас, поради което слятата паралелката I 

– IV клас става от 10 ученици, за което директора на училището в съответствие с чл. 68, ал. 1, 

т. 3 във връзка с чл. 68, ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование е представила мотивирано искане към началника на 

РУО - Стара Загора за становище относно формирането на паралелка от два класа с не по-

малко от 10 /десет/ ученици. В резултат е издадено положително становище от началника на 

РУО - Стара Загора с изх. № РД-16-6125 от 03.07.2020 г. 

Предвид гореизложеното е необходимо частично да се измени Решение № 89 по 

протокол № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя Даскалови, както следва: 

 

- т. 1. се изменя и придобива следната редакция: 

„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: V-VI клас - 7 /седем/ 

ученици и VII клас - 4 /четири/ ученици.”  

 

 

- т. 2. се изменя и придобива следната редакция: 

 

„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 22 801 лв. /двадесет и две хиляди осемстотин и един лева/, 

разпределени както следва: 
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2.1. за бюджетната 2020 г. - 7 600 лв. 

2.2. за бюджетната 2021 г. - 15 201 лв.” 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам 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 ИЗМЕНЯ 

частично Решение № 89 по протокол № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови, с което се взема решение за утвърждаване на изключение от минималната 

численост на учениците в паралелките на СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, както 

следва: 

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: V-VI клас - 7 /седем/ 

ученици и 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 22 801 лв. /двадесет и две хиляди осемстотин и един лева/, 

разпределени както следва: 

2.1. за бюджетната 2020 г. - 7 600 лв. 

2.2. за бюджетната 2021 г. - 15 201 лв. 

3. В останалата си част решение № 89, взето с протокол № 8 от 25.06.2020г. г., на 

Общински съвет Братя Даскалови остава непроменено. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Съгласувал: 

 Таньо Брайков 

 Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

 Петя Михайлова 

 Директор на дирекция АООСИД 
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