
Вх.№ ДЗ-29-00-10  
Дата: 11.02.2019 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: 

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

чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2 – 8 и чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

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

ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на непълни паралелки с пълняемост под 

задължителния минимум за учебната 2018/2019 година. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Системата на делегиран бюджет в образованието дава право на директорите на 

училищата да определят броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени 

в подзаконови нормативни актове. 

С Решение № 459 по Протокол № 55/28/09.2018 г. Общински съвет – Ветово разреши 

съществуването и функционирането на маломерни паралелки за учебната 2018/2019 г. в 

училищата на територията на община Ветово, съгласно разпоредбите на чл. 68, ал.1, т. 2 и ал. 2 

и чл. 69, ал.1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование ( ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г. ), като осигури 

дофинансиране за периода 15 септември – 31 декември 2018 г.  

Минималният размер на допълнителните средства се определя, като 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 паралелка се умножи със: 

 не по-малко от 60 на сто от размера на съответния стандарт, 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;

 не по-малко от 40 на сто от размера на съответния стандарт, 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;
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 не по-малко от 40 на сто от размера на съответния стандарт, 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; 

  не по-малко от 80 на сто от размера на съответния стандарт 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 общия брой на учениците надвишава определените по-горе граници, решението за 

размера на допълнителните средства се взема от финансиращия орган. 

За учебната 2018/2019 година за периода, считано от 01.01.2019 г. – 14.09.2019 г. са 

постъпили мотивирани искания за съществуването и функционирането на маломерни паралелки 

с положително становище на началника на регионалното управление на образованието от 

директорите на следните училища: СУ „Христо Ботев”, гр. Глоджево; ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, гр. Сеново; СУ „Васил Левски“, гр. Ветово и ОУ „П. Р. Славейков“, с. Смирненски, 

ДГ „Здравец“ - гр. Глоджево, ДГ „Звънче“ – с. Смирненски. 

Предвид демографските и социални проблеми в посочените селища и училища, и 

предложения на директорите на съответните учебни заведения, както и положителните 

становища на РУО – Русе в началото на учебната година смятам, че аргументите за 

функционирането на паралелки под определения минимум и за периода, считано от 01.01.2019 г. 

– 14.09.2019 г. са основателни. При условия на неприет бюджет на общината за 2019 г. са в сила 

разпоредбите на чл. 98 от Закона за публичните финанси. 

С Решение № 776/30.10.2018 г. Министерски съвет на Република България определи нови 

стойности на единните разходни стандарти за ученик, паралелка и институция, съгласно които 

се формира сумата за дофинансиране на всяко учебно заведение.  

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. 68, ал.1, т. 

2, ал. 2 – 8 и чл. 69, ал. 1 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 паралелки с пълняемост под определения 

минимум за учебната 2018/2019 година в следните общински училища: 

 

 СУ “Васил Левски” с ПП - гр. Ветово: 4а клас – 15 ученици; 4б клас – 15 

ученици; 10 клас – 14 ученици и 12 клас – 12 ученици; 

 

Клас Бр. ученици Разлика до минималния 

Брой ученици по Приложение №7/ 

дофинансиране 

4а 15 1 

4б 15 1 

10 14 4 

12 12 6 

Всичко  12 

 

 СУ “Христо Ботев” - гр. Глоджево: 3а клас – 14 ученици; 3б клас – 12 ученици; 

6а клас – 15 ученици; 6б клас – 15 ученици; 12 – 15 ученици;  

 

 



Клас Бр. ученици Разлика до минималния 

Брой ученици  по Приложение №7/ 

дофинансиране 

3а 14 2 

3б 12 4 

6а 15 3 

6б 15 3 

12 15 3 

Всичко  15 

 

 ОУ “П. Р. Славейков”- с. Смирненски: ПГ – 6 ученици; 1  клас – 10 ученици; 2 

клас – 14 ученици; 5 клас – 13 ученици; 6 клас – 7 ученици; 7 клас – 12 ученици; 

 

Клас Бр. ученици Разлика до минималния 

Брой ученици по Приложение №7/ 

дофинансиране 

ПГ 6 6 

1 10 6 

2 14 2 

5 13 5 

6 7 11 

7 12 6 

Всичко  36 

 

 ОУ “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Сеново : ПГ – 5 ученици; 1 клас – 11 ученици; 

2 клас – 13 ученици; 3 клас – 12 ученици; 4 клас – 10 ученици; 5 клас –   5 ученици; 6 клас – 9  

ученици; 7  клас – 15 ученици  

 

 

Клас Бр. ученици Разлика до минималния 

Брой ученици по Приложение №7/ 

дофинансиране 

ПГ 5 7 

1 11 5 

2 13 3 

3 12 4 

4 10 6 

5 5 13 

6 9 9 

7 15 3 

Всичко  50 

 

 

 

 

 ДГ “Здравец”- гр. Глоджево : ПГ – 8 деца;  

 

Клас Бр. деца Разлика до минималния 

Брой ученици по Приложение №7/ 

дофинансиране 

ПГ 8 4 

Всичко  4 

 



 

 ДГ “Звънче”- с. Смирненски : ПГ – 8 деца, Филиал „Капанче“ – 7 деца;  

 

 

Клас Бр. деца Разлика до минималния 

Брой ученици по Приложение №7/ 

дофинансиране 

ПГ 8 4 

Ф. Капанче 7 5 

Всичко  9 

 

 

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

дофинансирането на непълни паралелки, 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 01 януари – 14 септември  2019 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 8,5 месеца) = 13 600 лв. 

 

СУ = (ЕРС + РК) х БУ х 0,71 

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 2019 

г. = 1611 лв. ( за ДГ за дете от 5- до 6- годишна възраст в целодневна група утвърдения стандарт 

за издръжката на едно дете съгласно решение на МС за 2019 г. = 2405 лв.). 

РК – средства съгласно регионален коефициент ( 0,068 ) = 109,55 лв. ( 1611 х 0,068 ) – за 

ДГ = 163,54 лв. ( 2405 х 0,068) 

КП – коефициент за период - 01 януари – 14 септември 2019 г. ( 8,5 месеца ) – 8,5 / 12 = 

0,71 

 

СУ “Васил Левски” с ПП - гр. Ветово: 28 259 лева  

ОУ “П. Р. Славейков”- с. Смирненски: 36 810 лева 

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Сеново: 39 253  лева 

СУ “Христо Ботев” - гр. Глоджево: 31 925 лева 

 

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

дофинансирането на непълни паралелки с по-малко от 10 ученици 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 2017/2018 година за периода 15 септември – 31 декември 2018 г., 

съгласно утвърдената от общинския съвет формула: 

 

СУ = (ЕРС + РК) х БУ х 0,71 

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

издръжка на ученик 



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 2019 

г. = 1611 лв. 

РК – средства съгласно регионален коефициент ( 0,068 ) = 109,55 лв. ( 1611 х 0,068 ) – за 

ДГ = 163,54 лв. ( 2405 х 0,068) 

КП – коефициент за период - 01 януари – 14 септември 2019 г. ( 8,5 месеца ) – 8,5 / 12 = 

0,71 

 

ОУ “П. Р. Славейков”- с. Смирненски: 20 767 лева 

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Сеново: 35 426 лева 

ДГ „Здравец“ – гр. Глоджево : 20 900 лв. 

   ДГ „Звънче“ – с. Смирненски : 30 000 лв. 

   ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ :  243 340 лв. 

СУ “Васил Левски” с ПП - гр. Ветово: 28 259 лева  

ОУ “П. Р. Славейков”- с. Смирненски: 57 577 лева 

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Сеново: 74 679  лева 

   СУ “Христо Ботев” - гр. Глоджево: 31 925 лева 

ДГ „Здравец“ – гр. Глоджево : 20 900 лв. 

   ДГ „Звънче“ – с. Смирненски : 30 000 лв. 

/ по т. 2 – 136 247 лв. и т. 3 – 107 093 лв. / 

4. 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 243 340 лв. (двеста четиридесет и три хиляди 

триста и четиридесет лева) за дофинансиране на маломерни паралелки по бюджетите на 

училищата и ДГ, съгласно разпределението по т. 2 и т. 3 от това решение, като се съобразява с 

разпоредбата на чл. 98 от Закона за публичните финанси. 

5. 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 


