ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан
Относно: Съществуване на маломерна паралелка в Професионална гимназия
по селско стопаство – Чирпан и осигуряване на необходимите средства за
дофинансирането и за учебната 2017/2018 г.

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,
В Наредба № 7 от 29.XII.2000 г. “За определяне броя на учениците в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена” (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. и доп., ДВ.
бр. 75 от 24.09.2010 изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012г.), в чл.11 и чл. 11а са
посочени нормативите и изискванията за съществуването на маломерни и слети
паралелки.
Съгласно чл.11, ал.1 изключения от минималния брой на учениците в
паралелките се допускат:
2. в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на
учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в общообразователни, професионални и спортни училища при формиране на
слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа;
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с
разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни
стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3 - 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) Когато общият брой на учениците в
съответните паралелки надвишава определения в ал. 5, т. 2, допълнителни
средства извън определените по единни разходни стандарти се осигуряват по
преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на
допълнителните средства се определя от финансиращия орган.
Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на
съответното училище, към което се прилага становище на началника на
съответния регионален инспекторат по образованието.
Съгласно Чл. 11а. Самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко
от 10 ученици в общообразователни, професионални и спортни училища може
да бъде формирана в особени случаи след разрешение на началника на
регионалния инспекторат по образованието, ако са осигурени допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни
разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 6.
По Решение № 920 от 02.11.2016 г за изменение Решение № 304 на МС
от 2016 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности с
натурални и стойностни показатели през 2017 г, единния разходен
стандарт/ЕРС/ за издръжката на един ученик в Професионална гимназия
по селско стопанство – град Чирпан е 1 820 лв.

Постъпило е мотивирано искане от директора на Професионална
гимназия по селско стопанство - Чирпан с прогнозния брой ученици за учебната
2017/2018 г.
С утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната 2017/2018 г. на
гореспоменатото училище през месец септември ще бъде изяснен и точния брой
на учениците в маломерната паралелка.
В приложение №1 /таблица №1 / е описана самостоятелната
паралелка на ПГСС - Чирпан, за която ще е необходимо допълнително
финансиране.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание
следния:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1., т.2 от
Наредба №7 / 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в
паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,
Общински съвет – Чирпан реши:
1. Дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка в
Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан, съгласно
Приложение №1 /таблица №1 / - неразделна част от решението.
2. Необходимите средства за дофинансиране на маломерната паралелка ще
бъдат осигурени след утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната
2017/2018 г.

КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН……………

Съгласувано:
Иванка Петрова - гл. юрисконсулт

Приложение №1
Маломерните групи и слети паралелки в училищата на територията на община
Чирпан, както и необходимите допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес за учебната 2017/2018 г. са както следва:

Таблица №1

УЧИЛИЩЕ

Минимален
брой ученици
в паралелка
по Наредба
№7

1

2

Брой
ученици
в
маломерна
паралелка
/група/
в
съответното
училище
3

Необходими допълн.
средства
/ К2 – К3/ Х 20% от
ЕРС за учебната
2017/2018 г.

15

1 092

4

1.
Професионална
гимназия
по
селско
стопанство
–
град
Чирпан
XI клас

18

Забележка: За нормалното функциониране на гореспоменатата паралелка ще са
необходими общо – 1 092 лв.

