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ДО 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА – ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно: Разрешаване съществуването на маломерни и слети паралелки в общински 
училища, с брой на ученици под нормативно опреления, за учебната 2021/2022 година  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Общинската образователна мрежа, в началото на учебната 2021/2022 година, се 
състои от: 13 училища (1 професионална гимназия по селско стопанство, 1 средно 
училище, 9 основни училища, 2 начални училища) и 7 детски градини. 

     През новата учебна година дванадесет училища ще функционират с маломерни и 
слети паралелки, като за нормалната им пълняемост не достигат 144 ученици.  

     Поради отрицателна демографска характеристика и миграция на населението в 
трудоспособна възраст, все по-засилена и трайна е тенденцията на намаляване броя на 
учениците в общината. 

 Съгласно чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 
05.07.2017 г., финансиращият орган – Общински съвет може да разреши изключения от 
минималния брой на ученици в паралелките, ако са осигурени допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната 
дейност. Допълнителните средства за конкретната учебна година, се отпускат и гласуват 
от Общински съвет, със средства, които са от бюджета на Община Първомай. Те се 
отпускат целево, по мотивирани искания от Директорите на училищата, за конкретната 
бюджетна година. Съгласно чл. 68 , ал. 4, т.1-3 от Наредбата, допълнителните средства се 
определят като разлика между норматива за минимален брой съгласно Приложение № 7 и 
действителния брой на учениците като се умножава с определен в Наредбата процент от 
размера на стандарта за ученик.  

 Съгласно чл. 68, ал. 5 и ал. 7, когато общият брой на учениците в съответните 
паралелки надвишава определения в ал. 4, т. 2 и т. 3, и в ал. 6, т. 2 и т. 3 на горецитираната 
наредба, допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по 
преценка на финансиращия орган, както и размерът им, ако това е необходимо. 
  Във връзка с горепосочената правна невъзможност за съществуването на паралелки, 
с брой на ученици под нормативно определения за учебната 2021/2022 година, в Община 
Първомай са постъпили мотивирани искания от директорите на дванадесет училища, 
ведно със Становище от РУО а именнно:  
- ОУ „Любен Каравелов”, с. Бяла река /вх. №  РД-07-384/09.08.2021 г./, 
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Дълбок извор /вх. № 67-00-76/06.08.2021 г./,  
- ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Буково /вх. № 67-00-70/21.07.2021 г./,  



- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”,  с. Караджалово / вх. № РД-07-359/17.07.2021 г./,  
- ОУ „Васил Априлов”, с. Виница / вх. №  РД-07-386/12.08.2021 г./, 
- НУ „Христо Ботев”, Гр. Първомай /вх. № РД-07-356/13.07.2021 г./,  
- ОУ „Отец Паисий”, с. Искра /вх. № РД-07-381/04.08.2021 г./,  
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Първомай, / вх. № РД-07-116/17.08.2021 г./, 
-    ПГСС „Васил Левскси”, град Първомай /вх. № 67-00-72/30.07.2021 г., вх. № 67-00-
74/02.08.2021 г., 
-  СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, град Първомай /вх. № 67-00-71/30.07.2021 г./, вх. № 67-

00-73/30.07.2021 г./ 
         Исканията на училищата за маломерни и слети паралелки, с брой на ученици не по-
малко от 10, са придружени с положителни становища на Началника на Регионално 
управление на образование – Пловдив. В контeкста на политиката за постепенност и 
оптимизиране без сътресения, РУО-Пловдив определя исканията на директорите за 
основателни. 
         Съгласно чл. 69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, за ПГСС „Васил Левскси”, 
град Първомай и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Дълбок извор, неспециализирани 
училища с маломерни и слети паралелки, с брой на ученици по-малко от 10, 
първостепенният разпоредител бюджет,  ще представи мотивирано искане до началника 
на РУО-Пловдив, за издаване на разрешение – особени случаи, след решение на 
Общински съвет за осигуряване на допълнителни средства, за обезпечаване на учебния 
процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, 
изчислени по реда на чл.68, ал.4-7 при спазване на изискването на чл.68, ал.3 от Наредба 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование.  
         ОУ „Отец Паисий”, с. Искра, ОУ „Д – р Петър Берон”, с. Буково и НУ „Петко Рачев 
Славейков”, с. Воден са защитени училища и съгласно чл. 4 от ПМС № 121 от 23 юни  
2017   година за   изпълнение на   критерии за определяне на защитените училища в Р. 
България са с целево допълнително дофинансиране.  
         След анализ на финансово-образователните искания на директорите, разчета за 
необходимите допълнителни средства, за обезпечаване на учебния процес, извън 
определените по ЕРС е отразен в Приложение № 1 към докладната записка. Общата сума 
от 44 579 лв. е необходима за обезпечаване на учебния процес от 15.09.2021 г. до 
14.09.2022 година. Размерът на необходимите средства е изчислен на база: стандарт за 
финансиране на делегираните от държавата дейности, неспециализирани училища, без 
професионални гимназии, съгласно Решение № 790 от 30.10. 2020 година  за приемане на 
стандарти, за делегираните от държавата дейности с натурални  и стойностни показатели 
през 2021 година, чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 
05.09.2017 г.  

 До 31.12.2021 година е необходимо осигуряването на част от средствата, в 
размер на  13 001 лв., а разликата,  в размер на 31 578 лв. е за обезпечаване на учебния 
процес до 14.09.2022 година. При нормативна промяна на стандарта се променя и общата 
сума за дофинансиране. Превеждането на средствата за допълнително финансиране на 
учебните заведения, при необходимост и само с мотивирани искания от страна на 
Директорите, става в рамките на бюджетната година, за която са отпуснати, като същите 
се отнасят само за конкретната година и не се прехвърлят за друга година. 

  Предвид на гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 20 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 282, ал. 24, т. 3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, чл. 
69, ал. 1, ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета  ПМС № 219 от 05.09.2017 г. Обн. 
ДВ. бр.81 от 10 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 юли 2021г  и , Решение № 790
от 30.10. 2020 година  за приемане на стандарти, за делегираните от държавата дейности с 



натурални  и стойностни показатели през 2021 година,предлагам Общински съвет – 
Първомай да приеме следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвърждава общинската образователна мрежа за учебната 2021/2022 година, 
както следва: 

              ● 13 (тринадесет) общински училища: 
              - Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, град Първомай  
              - Средно училище „Проф. д – р Асен Златаров”, град Първомай 
              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, град  Първомай 
              - Основно училище „Христо Ботев”, село Градина (с обхват на учениците и от 
селата Добри дол, Крушево) 
              - Основна училище „Георги Караславов”, град Първомай, квартал Дебър (с обхват 
на учениците и от село Татарево) 
              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Дълбок извор (с обхват на 
учениците и от село Поройна) 
              - Основно училище „Отец Паисий”, село Искра (с обхват на учениците и от село 
Брягово) 
              - Основно училище „Любен Каравелов”, село Бяла река (с обхват на учениците от 
село Православен и село Езерово) 
              - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, село Караджалово  
              - Основно училище „Д-р Петър Берон” село Буково (с обхват на учениците и от 
село Драгойново) 
              - Основно училище „Васил Априлов”, село Виница 
              - Начално училище „Христо Ботев”, град  Първомай 
              - Начално училище „Петко Рачев Славейков”, село Воден 

             ●  7(седем) общински детски градини 
              - Детска градина „Осми март”, град Първомай, с адреси на ползваните от ДГ 
сгради: 
                 ▪ П. К. 4270, кв. Любеново, ул. „Струма” № 2 
                 ▪ П. К. 4283, село Караджалово, ул. „8 – ма”, № 1 
              - Детска градина „Марица”, град Първомай, с адрес на ползвана от ДГ сграда: 
                 ▪ П. К. 4284, село Виница, ул. Иван Вазов” №  26 
              - Детска градина „Пролет”, град Първомай, кв. Дебър, с обхват на децата и от село 
Татарево, с адрес на ползвана от ДГ сграда: 

                 ▪ П. К. 4285, село Бяла река, ул. „5 – та” № 29, с обхват на децата и от село 
Православен 
              - Детска градина „Първи юни”, село Градина, с адреси  на ползваните от ДГ 
сгради: 
                ▪ П. К. 4290, село Градина, ул. „Христо Ботев” № 4  
                 ▪ П. К. 4291, село Крушево, ул. „5 – та” № 1, с обхват на децата и от село Добри 
дол 
              - Детска градина „Искра”, село Искра, с обхват на децата и от село Брягово 
              - Детска градина „Теменуга”, село Воден, с адрес на ползвана от ДГ сграда: 
                 ▪ П. К. 4288, село Езерово, ул. „11 – та” № 2, с обхват на децата и от село 
Бодрово 

              - Детска градина „Детелина”, село Дълбок извор, с обхват на децата и от село 
Поройн 

2. Разрешава формирането на маломерни и слети паралелки под определения 
минимум в училищната мрежа на територията на община Първомай за учебната 2021/2022 



г. и допуска за учебната 2021/2022 година изключение от минималния брой на учениците 
в паралелките, не по-малко от 10,  по чл. 68, ал. 1, т. 2, и т. 3, ал. 2, и по-малко от 10 по 
чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.Обн. 
ДВ. бр.81 от 10 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 юли 2021г.

3. Осигурява допълнително финансиране за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените по единните разходни стандарти за издръжка на един ученик за 
учебната 2021-2022 г.

Приложение № 1 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС  
ПРЕЗ УЧБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ЕРС,  

С БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАПАЛЕЛКИТЕ НЕ ПО - МАЛКО ОТ 10 И ПО - МАЛКО ОТ 10
 ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

/разчетите са направени при ЕРС за дейността 2123 лв за периода от 15.09.2021 г. До 31.12.2021 г./
/разчетите са направени при ЕРС за дейността 2123 лв за периода от 01.01.2022 г. До 14.09.2022 г./

№
Образователна 
институция 

Общ 
брой 
учен
ици Клас 

Вид 
паралелка 

брой ученици в  
маломерна 
паралелка разлика 

до 
задължит
елния 
минимум 

сума за 
дофинансиране 
 от 15.09.2021 
г.  
до 31.12.2021 г.

сума за 
дофинансира
не  
01.01.2022 г. 
до 
14.09.2022 г. 

 по чл.68, 
ал.1, т.2 и 
т.3 

чл.69, 
ал.1 

1

ОУ 
"Л.Каравелов" 
с. Бяла река 
40% ЕРС -  
слята 
паралелка 
20% ЕРС - 
самостоятелна 
паралелка 53

І-ІІ Слята 4+8=12 4 991 2406
IІІ-ІV Слята 8+10=18
V-VI Слята 4+6=10 8 1981 4812

VІI 
Самостояте
лна 13 5 619 1503

3591 8721

2

ОУ "В.Априлов"  
с.Виница  
40% ЕРС - 
слята 
паралелка  
20% ЕРС - 
самостоятелна 
паралелка 59

І-ІІ Слята 16

ІIІ-ІV Слята 18

VI-VІІ Слята 13 5 1238 3008

V
Самостояте
лна 12 6 743 1805

1981 4813

3

ОУ 
"Св.св.Кирил и 
Методий"  
с. Дълбок извор
40% ЕРС - 
слята 
паралелка 
20% ЕРС - 
самостоятелна 
паралелка 49

І-ІІ Слята 6+3=11 5 1238 3008

IІІ-ІV Слята 14 2 495 1203
V-VІ Слята 6+9=16 2 495 1203

VІІ 
Самостояте
лна 8 10 1238 3008

3466 8422

4

ОУ 
"Св.св.Кирил и 
Методий"  
с. Караджалово
20% ЕРС - 69

І-ІІ Слята 9+7=16

ІІІ 
Самостояте
лна 11 5 619 1503

ІV 
Самостояте
лна 11 5 619 1503



самостоятелна 
паралелка V

Самостояте
лна 11 7 867 2105

VІ 
Самостояте
лна 10 8 991 2406

VІІ 
Самостояте
лна 11 7 867 2105

3963 9622

5

НУ "Христо 
Ботев" 
гр. Първомай 74 ІI 

Самостояте
лна 13 3

ОУ 
"Св.св.Кирил и 
Методий"  
гр. Първомай 

I
Самостояте
лна 13 3

ІІІ 
Самостояте
лна 15 1

6 120 V
Самостояте
лна 16 2

7

СУ "Проф.д-р 
"Асен 
Златаров"  
гр. Първомай 

ІX б 
Самостояте
лна 17 1

X в 
Самостояте
лна 16 2

XII в  
Самостояте
лна 10 8

8

332

VIII б 
Самостояте
лна 13 5

ПГСС "Васил 
Левски"  
гр. Първомай 

VIII в Самостояте
лна 15 3

VIII г 
Самостояте
лна 4 14

X б 
Самостояте
лна 12 6

Xд 
Самостояте
лна 9 9

XII б 
Самостояте
лна 11 8

Всичко 144 13001 31578

При актуалицзация на ЕРС за дейността за 2022г., следва да бъдат и актуализирани сумите за 
дофинансиране за периода от 01.01 2022г.-14.09.2022 г. 

4. Възлага на Кмета на Община Първомай да извърши последващи действия, 
съгласно чл. 69, ал.2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. (изм. и 
доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 година). 

5. Сумата в размер на 13 001 лв. да бъде включена в актуализация на бюджета на 
Община Първомай за бюджетната 2021 година. Превеждането на средствата за 
допълнително финансиране на учебните заведения, отразени в горепосочената таблица, да 
се извършва на всяко тримесечие по сметките на училищата, при необпходимост и с 
мотивирани искания от страна на Директорите, в рамките на бюджетната година, за която 
са отпуснати, като същите се отнасят само за конкретната година.  



Мотиви: Постъпили мотивирани искания от директорите десет училища в едно с 
положителни становища от РУО, както и невъзможността за съществуването на 
паралелки, с брой на учениците под нормативно определение за учебната 2021/2022г. 

Вносител: 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
Зам.кмет на Община Първомай  


