
 

 

 

 

 

 

 
 

Вх.№ ДЗ-29-00-59 
Дата: 17.10.2018 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); 

чл. 59, ал. 1 и чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на непълна група във филиал „Капанче“ – с. 

Кривня, към ДГ „Звънче“ – с. Смирненски за учебната 2018/2019 година. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Системата на делегиран бюджет в образованието дава право на директорите на 

училищата и детските градини да определят броя на учениците в групи и паралелки съобразно 

нормите, определени в подзаконови нормативни актове. 

Във връзка със започването на новата 2018/2019 учебна година се налага 

утвърждаването и дофинансирането на маломерни паралелки във всички училища и детски 

градини (тези, в които има самостоятелни подготвителни групи) на територията на община 

Ветово. На предходно заседание Общински съвет прие такова решение за училищата на 

територията на общината и за детската градина в гр. Глоджево. С писмо с Вх. № ОбС-17-26-

40/09.10.2018 г. началникът на РУО – Русе ни уведоми за съществуващ проблем с филиал 

„Капанче“ в с. Кривня, който е към ДГ „Звънче“ – с. Смирненски - необходимо е 

утвърждаване и дофинансиране на групата във филиала. 

Съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование (ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г.) в детските 

градини, прилагащи система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група 

се определят от директора на детската градина при спазване на тази наредба, на държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 
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градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Съгласно разпоредбите 

на чл. 59, ал. 1 от същата Наредба при недостатъчен брой деца за формиране на група в 

общинска детска градина с решение на общинския съвет в населено място може да се 

формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за 

населеното място.  

За учебната 2018/2019 година за периода, считано от 15.09.2018 г. – 31.12.2018 г. е 

постъпило мотивирано искане за съществуването и функционирането на филиал „Капанче“ в 

с. Кривня, към ДГ „Звънче“ – с. Смирненски със 7 (седем) деца от директора г-жа Н. Дасова. 

Предвид демографските и социални проблеми в с. Кривня и във филиал „Капанче“, 

както и положителното становище на РУО – Русе смятаме, че аргументите за 

функционирането на филиал „Капанче“ за периода, считано от 15.09.2018 г. – 31.12.2018 г. са 

основателни.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 

и чл. 68, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищно образование (ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г.), Общински съвет – Ветово 

 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава функционирането на група със 7 (седем) деца във филиал „Капанче“ -

с. Кривня, към ДГ „Звънче“ – с. Смирненски. 

 

2. На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава 

дофинансирането на непълни паралелки (групи) с по-малко от 10 ученици (деца) в 

съответствие с изискването за минимален брой ученици в паралелките по Приложение № 7 от 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование (ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г.), за учебната 2018/2019 година за периода 15 

септември – 31 декември 2018 г., съгласно утвърдената от общинския съвет формула: 

  

ОФ = СУ + СИ 

ОФ – средства за дофинанансиране от общинския бюджет на съответното училище или 

ДГ; 

СУ – средства за дофинансиране на конкретното училище или ДГ на база стандарт за 

издръжка на ученик; 

СИ – средства за дофинансиране на конкретното училище или ДГ на база стандарт за 

институция – училище (за 3,5 месеца) = 4785 лв. 

 

СУ = (ЕРС + РК) х БУ х 0,29 

БУ – разликата между норматива за минимален брой съгласно приложение № 7 на 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование ( ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г. ) и действителния брой на учениците в паралелките за 

дофинансиране за конкретното училище; 

ЕРС – утвърден стандарт за издръжката на един ученик съгласно решение на МС за 

2018 г. = 1370 лв. ( за Професионални паралелки утвърдения стандарт за издръжката на един 

ученик съгласно решение на МС за 2018 г. = 1693 лв.). 

РК – средства съгласно регионален коефициент ( 0,068 ) = 93,16 лв. ( 1370 х 0,068 ) 

КП – коефициент за период - 15 септември – 31 декември 2018 г. ( 3,5 месеца ) – 3,5 / 

12 = 0,29 



 

ДГ „Звънче“ – с. Смирненски : 6 900 лв. 

 

3. Задължава кмета на Община Ветово, съгласно чл. 68, ал. 3 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование 

(ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г.), да преведе сумата от 6 900 лв. (шест хиляди и деветстотин лева) 

от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в Бюджет 2018 на община Ветово, за 

дофинансиране на маломерна група по бюджета на ДГ „Звънче“ – с. Смирненски съгласно т. 2 

от това решение. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението 

с цел защита на особено важни обществени интереси. 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

 
 


