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ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

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

 

Относно: Формиране на самостоятелни и слети паралелки под установения минимум 

с не по-малко от 10 ученици за учебната 2020/2021 година 

 

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование изключения от минималния брой на 

децата в групите и съответно на учениците в паралелките се допускат,  когато броят на 

учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10, както и при формиране на  

паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. 

Изключенията по ал. 1, т. 2 и т. 3 се допускат с разрешение на финансиращия орган, 

ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти за съответната дейност. Размерът на 

допълнителните средства се изчислява по реда на чл. 68, ал. 4 и ал. 6 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

Разрешението съгласно наредбата се издава по мотивирано искане от директора на 

училището, към което се прилага становище на началника на РУО – Стара Загора. 

В Община Братя Даскалови постъпиха следните мотивирани докладни записки, 

придружени от положителни становища от началника на РУО – Стара Загора: 
 

- Докладна записка с вх. № 01-00-135 от 14.07.2020 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, както следва: I – IV клас - 10 

/десет/ ученици и II - III  клас - 13 /тринадесет/ ученици.  

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

10 092 лв. /десет хиляди деветдесет и два лева/, разпределени както следва: 

1. За бюджетната 2020 г. – 3 364 лв. 

2. За бюджетната 2021 г. – 6 728 лв.  

 

- Докладна записка с вх. № 01-00-133 от 14.07.2020 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 една слята паралелка и една самостоятелна, както 

следва: III-IV клас – 10 /десет/ ученици и VII - 10 /десет/ ученици. 
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Необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес са в размер на 

12 709 лв.  /дванадесет хиляди седемстотин и девет лева/, разпределени както следва: 

1. За бюджетната 2020 г. – 4 236 лв. 

2. За бюджетната 2021 г. – 8 473 лв.  

 

- Докладна записка с вх. № 01-00-132 от 14.07.2020 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 две слети паралелки, както следва: I – II клас - 11 

/единадесет/ ученици и III - IV клас  - 11 /единадесет/ ученици. 

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

11 214 лв. /единадесет хиляди двеста и четиринадесет лева/, разпределени както следва: 

1. За бюджетната 2020 г. – 3 738 лв. 

2. За бюджетната 2021 г. – 7 476 лв.  

 

- Докладна записка с вх. № 01-00-134 от 14.07.2020 г. от Габриела Стефанова, за 

директор на ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит, съгласно заповед № 227/29.06.2020 г., за 

утвърждаване на изключение от минималната численост на учениците в паралелките за 

учебната 2020/2021 година. 

В училището ще бъдат  сформирани три слети и една самостоятелна паралелка, както 

следва: I – II клас – 12 /дванадесет/ ученици,  III - IV клас - 15 /петнадесет/ ученици,  V– VI 

клас – 12 /дванадесет/ ученици и VII- клас - 10 /десет/ ученици.  

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

10 514 лв. /десет хиляди петстотин и четиринадесет лева/, разпределени както следва: 

1. За бюджетната 2020 г. – 3 505 лв. 

2. За бюджетната 2021 г. – 7 009 лв.  

 

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

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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

чл. 68, ал. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищно образование, Общински съвет Братя Даскалови реши:  

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за формирането на слети паралелки под установения минимум с не по-

малко от 10 ученици в СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови през учебната 2020/2021 

година, както следва: I – IV клас - 10 /десет/ ученици и II - III  клас - 13 /тринадесет/ ученици.  

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

за обезпечаване на учебния процес, изчислени по реда на чл. 68, ал. 6, т. 1 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в 

размер на 10 092 лв. /десет хиляди деветдесет и два лева/, разпределени както следва: 

2.1. За бюджетната 2020 г. – 3 364 лв. 

2.2. За бюджетната 2021 г. – 6 728 лв.  
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3. Дава съгласие за формирането на самостоятелни и слети паралелки под установения 

минимум с не по-малко от 10 ученици в ОУ „Георги С. Раковски” с. Партизанин за учебната 

2020/2021 година, както следва: III-IV клас – 10 /десет/ ученици и VII - 10 /десет/ ученици. 

4. За ОУ „Георги С. Раковски” с. Партизанин да бъдат осигурени допълнителни средства 

за обезпечаване на учебния процес, изчислени по реда на чл. 68, ал. 6, т. 1 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в 

размер на 12 709 лв.  /дванадесет хиляди седемстотин и девет лева/, разпределени както 

следва: 

4.1. За бюджетната 2020 г. – 4 236 лв. 

4.2. За бюджетната 2021 г. – 8 473 лв.  

5. Дава съгласие за формирането на слети паралелки под установения минимум с не по-

малко от 10 ученици в ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово за учебната 2020/2021 година, както 

следва: I – II клас - 11 /единадесет/ ученици и III - IV клас  - 11 /единадесет/ ученици. 

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

обезпечаване на учебния процес, изчислени по реда на чл. 68, ал. 6, т. 1 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование в 

размер на 11 214 лв. /единадесет хиляди двеста и четиринадесет лева/, разпределени както 

следва: 

6.1. За бюджетната 2020 г. – 3 738 лв. 

6.2. За бюджетната 2021 г. – 7 476 лв. 

7. Дава съгласие за формирането на слети паралелки под установения минимум с не по-

малко от 10 ученици в ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит за учебната 2020/2021 година, както 

следва: I – II клас – 12 /дванадесет/ ученици,  III - IV клас - 15 /петнадесет/ ученици,  V– VI 

клас – 12 /дванадесет/ ученици и VII- клас - 10 /десет/ ученици. 

8. За ОУ „П. К. Яворов” с. Гранит да бъдат осигурени допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4, т. 2 и чл. 68, ал. 6, т. 2 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование в размер на 10 514 лв. /десет хиляди петстотин и четиринадесет лева/, 

разпределени както следва: 

8.1. За бюджетната 2020 г. – 3 505 лв. 

8.2. За бюджетната 2021 г. – 7 009 лв.  

9. 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: 

 Таньо Брайков 

 Обслужващ юрист 

 

 

Изготвил: 

 Петя Михайлова 

 Директор на дирекция АООСИД 
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