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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 

 

 

Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на 

община Исперих за учебната 2017/ 2018 година 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В деловодството на Общинска администрация Исперих постъпиха докладни 

записки от директорите на общинските училища ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих, ПГ 

„Васил Левски” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” 

с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово, ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево, ОУ 

„Васил Левски” с.Тодорово относно утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 

2017/ 2018 година 

 

За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

VIII „в“ клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

VIII „д“ клас /СОП/ - 5 ученици – недостиг до допустимия минимум 3 ученици 

IX „в“ клас - 15 ученици – недостиг до допустимия минимум 3 ученици 

IX „е“ /СОП/ - 6 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

XI „а“ клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

 

 

За ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

X „в” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

XI „а” клас - 16 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

 

 

За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

V „а” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

V „б” клас - 16 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

VII „б” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

VII „в” клас - 17 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 
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За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

II клас - 11 ученици – недостиг до допустимия минимум 5 ученици 

IV клас - 15 ученици – недостиг до допустимия минимум 1 ученик 

V клас - 15 ученици – недостиг до допустимия минимум 3 ученици 

 

 

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

II клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

V клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

VI клас - 13 ученици – недостиг до допустимия минимум 5 ученици 

VII клас - 16 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 ученици 

 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас /слята паралелка/ - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 2 

ученици 

III клас - 12 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

IV клас - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 6 ученици 

V клас - 11 ученици – недостиг до допустимия минимум 7 ученици 

VI клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас /слята паралелка/ - 11 ученици – недостиг до допустимия минимум 5 

ученици 

III-IV клас /слята паралелка/ - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 6 

ученици 

V клас - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 8 ученици 

VI клас - 14 ученици – недостиг до допустимия минимум 4 ученици 

VII клас - 10 ученици – недостиг до допустимия минимум 8 ученици 

 

 

Предложенията за формиране на паралелки с ученици под минималния брой, 

определен в Наредба № 7/ 29.12.2000г. на Министерство на образованието и науката, за 

учебната 2017/ 2018 година са подкрепени от Началника на Регионално управление на 

образованието – Разград. 

Съгласно чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН, изключения от 

минималния брой на учениците в паралелките се допускат когато броят на учениците в 

паралелка от I до ХII клас е не по-малък от 10 ученици, а при формиране на слети 

паралелки когато броят на учениците от двата класа е не по-малък от 10 ученици. 

Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни разходни стандарти, при условията на чл.11, ал.3 – 6 от Наредбата. 

Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.11, ал.1, т.2 

от Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и 

действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от 

размера на единния разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките 

в I - VIII клас на общообразователното училище е от 41 до 80 ученици /ОУ „Васил 

Левски” с.Тодорово – 55 ученици и ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 61 ученици/. 
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Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.11, ал.1, т.3 

от Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и 

действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от 

размера на единния разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките 

в I - VIII клас на общообразователното училище е от 41 до 80 ученици /ОУ „Васил 

Левски” с.Тодорово – 55 ученици и ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 61 ученици/. 

Във връзка с това допълнителните средства, които Община Исперих трябва да 

осигури за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни 

стандарти, са в размер на общо 27 054,60лв.: 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

III, IV, V и VI клас /маломерни паралелки/ – 21 х (2019лв. х 20%) = 21 х 

403,80лв. = 8 479,80лв. 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ – 2 х (2019лв. х 40%) = 2 х 807,60лв. = 

1 615,20лв. 

Общо: 10 095лв. 

 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

V, VI и VII клас /маломерни паралелки/ – 20 х (2019лв. х 20%) = 20 х 403,80лв. 

лв. = 8 076лв. 

I-II, III-IV клас /слята маломерна паралелка/ – 11 х (2019лв. х 40%) = 11 х 

807,60лв. = 8 883,60лв. 

Общо: 16 959,60лв. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на 

МОН 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Утвърждава 29 маломерни паралелки, от които 3 слети, в общинските 

училища на община Исперих за учебната 2017/ 2018 година: 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

VIII „в“ клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VIII „д“ клас      5 ученици   маломерна паралелка 

IX „в“ клас   15 ученици   маломерна паралелка 

IX „е“      6 ученици   маломерна паралелка 

XI „а“ клас   14 ученици    маломерна паралелка 

 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

X „в” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

XI „а” клас   16 ученици   маломерна паралелка 
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1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

V „а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

V „б” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

VII „б” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

VII „в” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.4. За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

II клас    11 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   15 ученици   маломерна паралелка 

V клас    15 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.5. За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    14 ученици   маломерна паралелка 

II клас    14 ученици   маломерна паралелка 

V клас    14 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   16 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.6. За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас   14 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   10 ученици   маломерна паралелка 

V клас    11 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

 

1.7. За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

III-IV клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

V клас    10 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   10 ученици   маломерна паралелка 

 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 

27 054,60лв. /двадесет и седем хиляди петдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, 

извън определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния процес 

по училища, както следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 10 095лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 16 959,60лв. 

 

3. При промяна на единния разходен стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес през учебната 2017/ 2018 година. 

 

4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 
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5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Вносител: 

Айджан Бейтула 
Заместник кмет на Община Исперих 


