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ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
 

 
ДОКЛАД 

пo чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Ахмед Абдула Мехмед – За кмет на община Казанлък,  

оправомощен със Заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на община Казанлък 
 

 
ОТНОСНО: Дофинансиране през 2022 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в 
община Казанлък за учебната 2021/2022 година 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 г. 

 
МОТИВИ: С Решение №479/29.07.2021 г. Общински съвет – Казанлък е утвърдил броя 
на маломерните и слети паралелки в общинските училища на територията на община 
Казанлък за учебната 2021/2022 година, съгласно Приложение №1 към Решението. С 
горецитираното Решение Община Казанлък дофинансира маломерните и слетите 
паралелки в училищата от населените места на общината, отговарящи на условията по 
чл.68, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, а именно: 
• ОУ „Васил Левски", с. Бузовград 
• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", гр. Шипка 
• ОУ „Д-р Петър Берон", с. Шейново 
• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево 
• ОУ „Кирил и Методий", с. Копринка 
• ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън 
• ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Горно Черковище 
• ОУ „Д-р Петър Берон", с. Овощник 
Общият брой на учениците във всяко едно от тези училища е под 80 ученици. 
В т.7 на Решението е записано, че Общински съвет „упълномощава Кмета на община 
Казанлък да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните и 
слети паралелки за 2022 година в съответствие с единния разходен стандарт за 2022 
година, който ще се приеме от Министерски съвет”.   
С РМС №50/03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегирани от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., е определен ЕРС за един 
ученик в размер на 2 123 лева за периода от 01.01.-31.03.2022 г. и ЕРС за един ученик в 
размер на 2 384 лева за периода от 01.04.-31.12.2022 г. 
Дофинансирането на утвърдените маломерни и слети паралелки е за периода от 
01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. и е в общ размер на 51 605,15 лв. (по ЕРС за един ученик 
през 2022 г.).   
Размерът на средства за дофинансиране е изчислен на основание чл.68, ал.4, т.2 и чл.68, 
ал.6, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и е отразен в Приложението към настоящото Решение.  
 
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Казанлък следния, 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.282, 
ал.24, т.3 и чл.294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.68, 
ал.4, т.2 и чл.68, ал.6, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, във връзка с Решение №479/29.07.2021 г. 
на Общински съвет – Казанлък, относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки 
в община Казанлък за учебната 2021/2022 година, 

 
РЕШИ: 
 
Дофинансира за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. утвърдените в Приложение 
№2 на Решение №479/29.07.2021 г. маломерни и слети паралелки в училищата от 
населените места в община Казанлък за учебната 2021/2022 г. Размерът на средствата 
за дофинансиране е 51 605,15 лв. и е отразен в Приложението към настоящото 
Решение. 
 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител на 
област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр.1 
от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Стара 
Загора. 

 
АДРЕСАТ НА АКТА: Kмет на Община Казанлък. 

 
ДОКАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Румяна Сандалова - Старши експерт "Образование" 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ:  Kмет на Община Казанлък. 

 
Предоставям доклада и материалите към него и в електронен вид. 
 
Приложение:  съгласно текста. 

 
С уважение, 
 
АХМЕД МЕХМЕД 
За Kмет на община Казанлък  
оправомощен със заповед №155/31.01.2022 г. на кмета на община Казанлък 
 
 
Съгласували: 
Лилия Цонкова - заместник-кмет на община Казанлък 
Славена Бояджиева - директор Дирекция „Финанси и бюджет” 
Миглена Толева – Илиева - старши юрисконсулт 
 
Изготвил:  
Румяна Сандалова - старши експерт "Образование" 



училище
общ брой 
ученици в 
училището

брой 
ученици за 

дофинансиране 
в маломерни 
паралелки

брой 
ученици за 
дофинансира
не в слети 
паралелки

сума за 
маломерна 
паралелка за 
периода 
01.01.-

31.03.2022 г. 

сума за 
слята 

паралелка
за 

периода 
01.01.-

31.03.202
2 г.

сума за 
маломерна 
паралелка за 
периода 
01.04.-

30.06.2022 г. 

сума за 
слята 

паралелказа 
периода 
01.04.-

30.06.2022 г.

общо за периода 01.01.2022 г. - 
30.06.2022 г.

(по стандарти за  ученик, съгласно 
РМС № 50 от 03.02.2022 г.  - 
2 123 лв. за периода 01.01.-

31.03.2022 г. и 
2 384  лв. за периода от 01.04.-

30.06.2022 г.)
ОУ „Васил Левски”, с. Бузовград 45 8 15 849,2 3184,5 953,6 3576 8 563,30
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка 57 8 5 849,2 1061,5 953,6 1192 4 056,30
ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Шейново 43 8 17 849,2 3609,1 953,6 4052,8 9 464,70
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Кънчево 61 19 6 2016,85 1273,8 2264,8 1430,4 6 985,85
ОУ „Кирил и Методий”, с. Копринка 54 7 7 743,05 1486,1 834,4 1668,8 4 732,35
ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Крън 79 9 3 955,35 636,9 1072,8 715,2 3 380,25
ОУ "Св.Климент Охридски", с. Горно Черковище 76 26 0 2759,9 0 3099,2 0 5 859,10
ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник 68 30 4 3184,5 849,2 3576 953,6 8 563,30

ОБЩО 115 57 12207,25 12101,1 13708 13588,8 51 605,15

Приложение 
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