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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Аксел Кючюк – Заместник-кмет на Община Исперих 

 

 

 

Относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния 

брой в училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

           Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование се допуска по изключение финансиращият орган да разреши 

съществуването на паралелки в неспециализирани общински училища с ученици под 

минималния брой, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, който за 

за паралелки І – ІV клас е 16 ученици и за паралелки V – ХІІ клас е 18 ученици, ако са 

осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност. 

            В чл.65, ал.5 от НФИСПУО е допълнително регламентирано, че в класовете от 

втория гимназиален етап на средно образование (ХІ и ХІІ клас) паралелките в 

неспециализираните училища могат да съществуват и при минимален брой 13 ученици. 

Утвърждаването на функционирането на маломерни паралелки в общинските 

неспециализирани училища е допустимо в случаите на чл.68, ал.1, т.2 от НФИСПУО, 

когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малък от 10 ученици, 

както и в случаите на чл.68, ал.1, т.3 от Наредбата при сформиране на слята паралелка, 

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

Чл.68, ал.1, т.5 от горецитираната наредба дава възможност за изключения от 

минималния брой на учениците за паралелки за обучение по защитените от държавата 

специалности от професии, включени в Списъка по чл. 6а, ал. 2 от Закона за 

професионалното образование и обучение и в специалности от професии, по които е 

налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. 

Съгласно чл.69, ал.1 от НФИСПУО 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 на образованието, ако са 
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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 НФИСПУО. Разрешението се издава по 

мотивирано искане на първостепенния разпоредител с бюджет.  

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

уилищното образование предвижда дофинансиране над държавния стандарт на 

неспециализирани училища, в които има маломерни паралелки, когато общия брой на 

учениците във всички паралелки е под 80, по следния начин: 

- минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, 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 стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - 

VII клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ 

„Христо Ботев” с.Китанчево – 60 ученици и ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово – 42 

ученици. 

- минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, 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 стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I - 

VII клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ 

„Христо Ботев” с.Китанчево – 60 ученици и ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово – 42 

ученици. 

В случаите, когато общият брой на учениците в съответното училище е над 80, 

съобрано чл.68, ал.5 и ал.7 от горицитираната наредба „допълнителни средства извън 

определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това 

е необходимо”. 

 

В съответствие с изискванията на чл.68, ал.8 от НФИСПУО в деловодството на 

Общинска администрация - Исперих постъпиха докладни записки от директорите на 

общинските училища - ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” 

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

„Христо Ботев” с.Китанчево и ОУ „Васил Левски” с.Тодорово относно разрешаване 

съществуването на паралелки с ученици под минималния брой за учебната 2021/2022 

година. 

Предложенията са подкрепени от началника на Регионално управление на 

образованието – Разград. 

 

За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „а” клас – 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици; 

            X “в” клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

X “д” клас /защитена специалност/ – 8 ученици – недостиг до минималната  

квота 1 ученик; 

XII “в” клас - 9 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици. 

 

За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

I „б“ клас – 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 

            V “а” клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 

V “б” клас – 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици.  

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас – 12 ученици – недостиг до минималната квота  4 ученици; 

II клас – 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик; 



 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

IV клас – 13 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученци; 

V клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

VI клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици; 

VII клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици. 

 

 

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици; 

II клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

III клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

IV клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

V клас – 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

VI клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици; 

VII клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 7 ученици. 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ – 11 ученици – недостиг до миниманата 

квота 5 ученици; 

III- клас  - 10 ученици  – недостиг до минималната квота 6 ученци; 

IV клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици; 

V-VI клас /слята маломерна паралелка/- 14 ученици – недостиг до минималната 

квота 4 ученици; 

VII клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици. 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас /слята маломерна паралелка/ - 14 ученици – недостиг до минималната 

квота 2 ученици; 

III-IV клас /слята маломерна паралелка/ - 10 ученици – недостиг до минималната 

квота 6 ученици; 

V-VI клас /слята маломерна паралелка/ - 10 ученици – недостиг до минималната 

квота 8 ученици; 

VII клас - 8 ученици – недостиг до минималната квота 10 ученици. 

 

Допълнителните средства, които Община Исперих задължително трябва да 

осигури за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти, са в 

размер на общо 31 845 лв.: 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

- III, IV и VII клас – 15 х ( 2 123 лв. х 20%) = 15 х 424,60 лв. = 6 369 лв. 

- слети паралелки I-II и V-VI клас – 9 х (2 123 лв. х 40%) = 9 х 849,20  = 7 642, 80 

лв. 

Общо: 14 011, 80 лв. 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

- VII клас – 10 х (2 123 лв. х 20%) =  10 х 424,60 лв. = 4 246 лв. 

- слети паралелки I - II, III - IV и V - VI клас – 16 х (2 123 лв. х 40%) = 16 х 

849,20 лв. = 13 587,20 лв. 

Общо: 17 833,20 лв. 
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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.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

           1.Разрешава съществуването на 29 паралелки с ученици под минимални брой в 

училища в община Исперих за учебната 2021/2022 година, от които 5 слети: 

 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

           VIII „а” клас                         16 ученици                            маломерна паралелка 

X “в” клас             13 ученици                            маломерна паралелка 

X “д” клас /защитена специалност/8 ученици                 маломерна паралелка 

XII “в” клас   9 ученици   маломерна паралелка 

 

            1.2.ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

I “б“ клас                               15 ученици                           маломерна паралелка 

V “а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

            V “б” клас                         16 ученици                           маломерна паралелка 

 

1.3. ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

I клас                                     12 ученици                           маломерна паралелка 

II клас               15 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  13 ученици                            маломерна паралелка 

V клас    13 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   10 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   15 ученици             маломерна паралелка 

 

1.4. ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    10 ученици   маломерна паралелка 

II клас    11 ученици              маломерна паралелка 

III клас   12 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   11 ученици   маломерна паралелка 

V клас                                    14 ученици                            маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   11 ученици   маломерна паралелка 

 

1.5. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I-II клас              11 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   10 ученици   маломерна паралелка 

IV клас                                  12 ученици                            маломерна паралелка 

V-VI клас             14 ученици   слята маломерна паралелка 

            VII клас   13 ученици   маломерна паралелка 
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1.6. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I-II клас   14 ученици   слята маломерна паралелка 

III- IV клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

            V-VI клас   10 ученици   слята маломерна паралелка 

VII клас   8 ученици   маломерна паралелка по         

                                                                                              чл.69, ал.1 от НФИСПУО 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 31 845 лв., 

извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища, 

както следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево -14 011, 80 лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово – 17 833, 20 лв. 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес през учебната 2021/2022 година. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

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: 

Аксел Кючюк 

Заместник-кмет на Община Исперих 


