
 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК  

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

 
Относно: Докладна записка за разрешаване съществуването на паралелки с 

ученици под минималния брой в училища в община Исперих за учебната 2021/2022 

година 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет   решава и други 

въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други 

органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на 

територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на 

кмета на общината след съгласуване с областния управител.  

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

 

Чл.68 и чл.69 от Наредбата за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование  

 

 Изключения от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците в 

паралелките се допускат: 

1. в защитените детски градини и училища; 

2. в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в 

паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10; 

3. в неспециализирани и специализирани училища при формиране на паралелки с не 

по-малко от 10 ученици от два класа; 

4. в специални училища, когато броят на учениците в паралелка е по-малко от 

норматива за минимален брой съгласно приложение № 7; 

5. в паралелките 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; 

6. в училищата по чл. 52б, ал. 4. 

 Изключенията по ал. 1, т. 2 - 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, 

ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3 - 6. 
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 Средствата по ал. 2 задължително се включват в бюджетите на училищата, за 

които първостепенният разпоредител с бюджет е разрешил формирането на паралелки 

с брой на учениците под минималния. 

 Минималният размер на допълнителните средства за неспециализираните и за 

специализираните училища в случаите по ал. 1, т. 2 се определя, като разликата между 

норматива за минимален брой съгласно приложение № 7 и действителния брой на 

учениците в паралелка се умножи със: 

1. 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 неспециализираните училища е до 40 

ученици; 

2. 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 неспециализираните училища и на училищата 

по културата и по изкуствата е от 41 до 80 ученици; 

3. не по-малко от 20 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 

учениците в паралелките в VIII - ХII клас на неспециализираните и специализираните 

училища с изключение на спортните училища е до 80 ученици. 

 Когато общият брой на учениците надвишава определения в ал. 4, т. 2 и 3, 

допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на 

финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се 

определя от финансиращия орган. 

 Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се 

определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложение № 

7 и действителния брой на учениците в паралелка се умножи със: 

1. не по-малко от 60 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 

учениците в паралелките в I - VII клас на неспециализираните училища и във всички 

класове на специалните училища е до 40 ученици; 

2. 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 неспециализираните училища и във всички 

класове на специалните училища е от 41 до 80 ученици; 

3. не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на 

учениците в паралелките в VIII - ХII клас на неспециализираните училища и във 

всички класове на спортните и специалните училища е до 80 ученици; 

4. не по-малко от 80 на сто от размера на стандарта за ученик за издръжка на 

обучението на ученик по специалност от професията, когато учениците в паралелките в 

VIII - ХII клас на неспециализираните училища осъществяват обучение по защитени от 

държавата специалности от професии. 

 Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 

определения в ал. 6, т. 2 и 3, допълнителни средства извън определените по стандарти 

се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на 

допълнителните средства се определя от финансиращия орган. 

 Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на 

училището, към което се прилага становище на началника на съответното регионално 

управление на образованието. 

 

 
 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 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. 
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 За училищата, за които министърът на образованието и науката не е 

първостепенен разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано 

искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. 

 Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на 

ръководителя на ведомството, което финансира училището, за осигуряване на 

допълнителните средства по ал. 1. 

 За училищата, за които министърът на образованието и науката е първостепенен 

разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на 

директора на училището и след съгласуване с финансиращия орган. 

 Паралелка с по-малко от 10 ученици в училище по изкуствата може да се 

формира в особени случаи по мотивирано искане на директора на училището, с 

разрешение на министъра на културата, ако са осигурени допълнителни средства за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната 

дейност. 

 

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на 

решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 

 

 

 


