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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 Лилия Цонкова - За кмет на община Казанлък, 
 оправомощена съгласно Заповед №1117/08.07.2022 г. на кмета на община Казанлък 

 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общински училища в 
община Казанлък за учебната 2022/2023 година и дофинансиране за периода от 
15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 г. 
 
МОТИВИ:  
1. По предложения на директорите на училища, придружени със становища на 
Началника на РУО - Стара Загора, Общинска администрация е изготвила справка 
(Приложение №1) за броя на маломерните и слети паралелки и броя на учениците в тях 
за учебната 2022/2023 година в общинските училища на територията на община 
Казанлък. 
2. Съгласно чл.68, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование изключения от минималния 
брой на ученици в паралелките се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако 
са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по стандарти за съответната дейност. Размерът на допълнителните 
средства се определя, като разликата между норматива за минимален брой ученици (I-
IV клас - 16 ученици; V-VII клас - 18 ученици; VIII – XII клас – 18 ученици) и 
действителния брой на учениците в паралелка се умножи по стандарта за ученик. С цел 
запазване на училищата в малките населени места и осигуряване на психологическия 
комфорт на учениците, предлагам да бъдат утвърдени маломерни и слети паралелки в 
училищата в населените места на Общината. Задължение на първостепенния 
разпоредител е да дофинансира общообразователните училища, в които общият брой 
на учениците в паралелките е до 80. Такива са: 

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 
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3. Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в училищата,  на 
учениците от малките населени места ще се осигури възможността да посещават 
местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на родителите 
и добрата образователна подготовка. 
  
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 2 384 лева за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. Размерът на 
средствата за дофинансиране за периода от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. за училищата, 
в които общият брой на учениците в паралелките е до 80, 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 Приложение 2 
към настоящото Решение.  
След анализ на информацията, постъпила от директорите на училища в Община 
Казанлък, придружена със становища на началника на РУО - Стара Загора и в 
съответствие с действащото законодателство, предлагам на Общински съвет - Казанлък 
следния, 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет - Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.68, ал.1, т. 2-3, ал.2, ал.4, т.2 и ал.6, т.2 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, чл.282, 
ал.24, т.3 и чл.294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.124, 
ал.2 от Закона за публичните финанси, 

 
РЕШИ: 

 
1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в общинските училища в населените места 
на община Казанлък за учебната 2022/2023 година, съгласно приложение № 1. 
 
2. Дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата от населените места в 
община Казанлък, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 от Наредба 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, в които общият брой на учениците от всички паралелки в училището е 
под 80 ученици, 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 
Дофинансирането на гореизброените училища е за периода от 15.09.2022 г. до 

31.12.2022 г. и е в размер на 27 953,07 лв. (Приложение №2)  
 
3. За маломерните и слети паралелки в общинските училища, в които общият брой на 
учениците надвишава 80, дофинансирането е за сметка на бюджета на съответното 
училище. 
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4. Задължава Кмета на община Казанлък да отрази промяната в съответните 
Приложения на Решение №658/08.04.2022 г. на Общински съвет – Казанлък (изм. с 
Решение №690/26.05.2022 г., изм. с Решение №715/30.06.2022 г.). 
 
5. При настъпила промяна в обстоятелствата (промяна на броя на децата, които се 
дофинансират), до 30 септември 2022 г. е необходимо директорите на училища да 
подадат необходимата информация до Кмета на Община Казанлък, който от своя 
страна да внесе доклад за изменение на настоящото решение. 
 
6. Упълномощава Кмета на община Казанлък да внесе предложение в Общински съвет 
за дофинансиране на маломерните и слети паралелки за 2023 година в съответствие с 
единния разходен стандарт, който ще се приеме от Министерски съвет. 
 

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: Кмет на община Казанлък и директори на общински училища 
от населените места на община Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Румяна Сандалова – старши експерт "Образование". 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ:  Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък. 
 
Предоставям доклада и материалите към него и в електронен вид. 

 
Приложения:   

1. Приложение № 1 
2. Приложение № 2 
3. Искания на директори на общински училища и становища на Началника на РУО – 

Стара Загора 
 
 
С уважение, 
 
ЛИЛИЯ ЦОНКОВА 
За кмет на община Казанлък, 
Оправомощена съгласно Заповед №1117/08.07.2022 г. на кмета на община Казанлък 

 
Съгласувал: 
Миглена Толева – Илиева, главен юрисконсулт 
 
Изготвил:  
Румяна Сандалова – старши експерт "Образование" 
 



  

 

Приложение 1    

ОУ „Васил Левски”, с. Бузовград 

- слята паралелка 1/2 клас от 11  ученици(2/9) – за дофинансиране 5 ученици 
- слята паралелка 3/4 клас от 12 ученици (1/11) – за дофинансиране 4 ученици 
- маломерна паралелка 5 клас от 10 ученици – за дофинансиране  8 ученици 
- слята паралелка 6/7 клас от 10 ученици (9/1) – за дофинансиране 8 ученици  

 
Общо за дофинансиране: 25 ученици:  8 ученици от маломерна паралелка 

                      17 ученици от слети паралелки 
 

   
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка 

- слята паралелка 1/2 клас от 10 ученици (5/5)  – за дофинансиране 6 ученици 
- слята паралелка 3/4 клас от 17 ученици  (10/7) – за дофинансиране 0 ученици 
- слята паралелка 5/6 клас от 15 ученици (9/6) – за дофинансиране 3 ученици 
- маломерна паралелка 7 клас от 10 ученици – за дофинансиране 8 ученици 

 
Общо за дофинансиране:  17 ученици: 8 ученици от маломерна паралелка 
                    9 ученици от слети паралелки                                                  

 

    ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Шейново 

- слята паралелка 1/2 клас от 10 ученици  (2/8) – за дофинансиране  6 ученици 
- слята паралелка 3/4 клас от 10 ученици  (7/3) – за дофинансиране 6 ученици 
- слята паралелка 5/6 клас от 14 ученици (6/8) – за дофинансиране  4 ученици 
- маломерна паралелка 7 клас от 10 ученици– за дофинансиране 8 ученици 

Общо за дофинансиране: 24 ученици :  8 ученици от маломерна паралелка 
               16 ученици от  слети паралелки 
 

                              
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Кънчево 

- слята паралелка 1/4 клас от общо 10 ученици (2/8) – за дофинансиране 6 ученици 
- слята паралелка 2/3 клас от общо 10 ученици (4/6)  – за дофинансиране 6 ученици 
- слята паралелка 5/7 клас от общо 16 ученици (8/8)  – за дофинансиране 2 ученици 
- маломерна паралелка 6 клас от 12 ученици – за дофинансиране 6 ученици 
 
Общо за дофинансиране: 20 ученици:  6 ученици от маломерна паралелка 

                       14 ученици от слети паралелки 
  
 
ОУ „Кирил и Методий”, с. Копринка 

- слята паралелка 1/2 клас от 12 ученици (6/6) – за дофинансиране 4 ученици 
- слята паралелка 3/4 клас от 17 ученици (9/8) – за дофинансиране 0 ученици 
- маломерна паралелка 5 клас от 13 ученици – за дофинансиране 5 ученици 
- слята паралелка 6/7 клас от 15 ученици (6/9) – за дофинансиране 3 ученици 
 
Общо за дофинансиране: 12 ученици:  5 ученици от маломерна паралелка 
               7 ученици от слети паралелки 

ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Крън 

- слята паралелка 1/4 клас от 14 ученици (6/8)   – за дофинансиране 2 ученици 



  

 

- маломерна паралелка 2 клас от 15 ученици – за дофинансиране 1 ученик 
- маломерна паралелка 3 клас от 14 ученици – за дофинансиране 2 ученици 
- слята паралелка 6/7 клас от 16 ученици (7/9)  – за дофинансиране  2 ученици 
 
Общо за дофинансиране: 7 ученици:  3 ученици от маломерни паралелки 
          4 ученици от слети паралелки 

 
 

ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Горно Черковище 

- слята паралелка 1/3 клас от 18 ученици (7/11) – за дофинансиране 0 ученици 
- слята паралелка 2/4 клас от 16 ученици (7/9) – за дофинансиране 0 ученици 
- слята паралелка 5/6 клас от 18 ученици (9/9) – за дофинансиране 0 ученици 
- маломерна паралелка 7 клас от 11 ученици – за дофинансиране 7 ученик 
 
Общо за дофинансиране:     7 ученици от маломерна паралелка 
 
                                                                     
ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник 

- слята паралелка 1/2 клас от 18 ученици (8/10) – за дофинансиране  0 ученици 
- слята паралелка 3/4 клас от 17 ученици (7/10) – за дофинансиране  0 ученици 
- маломерна паралелка 5 клас от 10 ученици – за дофинансиране 8 ученици 
- маломерна паралелка 6 клас от 10 ученици – за дофинансиране 8 ученици 
- маломерна паралелка 6 клас от 12 ученици – за дофинансиране 6 ученици 

 
Общо за дофинансиране:     22 ученици от маломерни паралелки 
 
 
ОУ „Христо Ботев”, с. Енина 

 
- маломерна паралелка 1 клас от 12 ученици – за дофинансиране 4 ученици 
- маломерна паралелка 3 клас от 13 ученици – за дофинансиране 3 ученици 

     -    маломерна паралелка 5 клас от 13 ученици – за дофинансиране 5 ученици 
     -    маломерна паралелка 6 клас от 12 ученици – за дофинансиране 6 ученици 

- маломерна паралелка 7 клас от 12 ученици – за дофинансиране 6 ученици 
 

Общо за дофинансиране:    24 ученици от маломерни паралелки 

                                           
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хаджидимитрово 

- маломерна паралелка 1 клас от 13 ученици – за дофинансиране  3 ученици 
- маломерна паралелка 2 клас от 11 ученици – за дофинансиране  5  ученици 
- маломерна паралелка 3 клас от 15 ученици – за дофинансиране  1  ученик 
- маломерна паралелка 4 клас от 11 ученици – за дофинансиране  5  ученици 
- маломерна паралелка 5 клас от 14 ученици – за дофинансиране  4 ученици 
- маломерна паралелка 6 клас от 10 ученици – за дофинансиране  8 ученици 
- маломерна паралелка 7 клас от 12 ученици – за дофинансиране  6 ученици 
   
Общо за дофинансиране:     32 ученици от маломерни паралелки 
 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена 

- маломерна паралелка 1 клас от 14 ученици – за дофинансиране 2 ученици 
- маломерна паралелка 2 клас от 12 ученици – за дофинансиране 4 ученици 
- маломерна паралелка 3 клас от 10 ученици – за дофинансиране 6 ученици 
- маломерна паралелка 4 клас от 12 ученици – за дофинансиране 4 ученици 



  

 

- маломерна паралелка 5 клас от 14 ученици – за дофинансиране 4 ученици 
- маломерна паралелка 6 клас от 12 ученици – за дофинансиране 6 ученици 

 
Общо за дофинансиране:     26 ученици от маломерни паралелки 

 
    

 
Общо за утвърждаване: 29 маломерни и 22 слети паралелки за учебната 2022/2023 

година в училищата от населените места на територията на община Казанлък. 
 
 Общо за дофинансиране от Община Казанлък - 67 ученици от маломерни 
паралелки и 67 ученици от слети паралелки (в училища с общ брой на учениците до 80 
- съгласно Приложение № 2) 
 
 Стандарт за ученик – 2 384 лв. 
 
 Минимален брой деца и ученици, съгласно Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование:  
 
 
I-IV клас - 16 ученици 
V-VII клас – 18 ученици 
VIII – ХІІ клас – 18 ученици 
 



Приложение 2

училище общ брой 
ученици в училището

брой 
ученици за 

дофинансиране в 
маломерни 
паралелки

брой 
ученици за 

дофинансиране в 
слети паралелки

сума за 
маломерна 
паралелка

сума за слята 
паралелка

общо за периода 
15.09.2022 г. - 
31.12.2022 г.

(по стандарт за един 
ученик, съгласно 

РМС № 
50/03.02.2022 г. - 

2 384 лв.
ОУ „Васил Левски”, с. Бузовград 43 8 17 1112,56 4728,38 5 840,94
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка 52 8 9 1112,56 2503,26 3 615,82
ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Шейново 44 8 16 1112,56 4450,24 5 562,80
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Кънчево 48 6 14 834,42 3893,96 4 728,38
ОУ „Кирил и Методий”, с. Копринка 57 5 7 695,35 1946,98 2 642,33
ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Крън 77 3 4 417,21 1112,56 1 529,77
ОУ "Св.Климент Охридски", с. Горно 
Черковище 63 7 0

973,49 0
973,49

ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник 67 22 0 3059,54 0 3 059,54
ОБЩО 67 67 9317,69 18635,38 27 953,07


	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

