ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
От КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан
Относно: Съществуване на маломерни и слети паралелки в училищата на
територията на община Чирпан и осигуряване на необходимите средства за
дофинансирането им за учебната 2018/2019 г.

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование/ приета с ПМС № 219/05.09.2017/, касае условия и ред за
определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в тях.
Глава 8 от същата наредба, определя изключения от минималния брой на децата в
групите и съответно на учениците в паралелките.
Съгласно Чл. 68.,ал1, т.2 Изключения от минималния брой на децата в
групите и съответно на учениците в паралелките се допускат в неспециализирани и
специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка от I до ХII клас
е не по-малко от 10;
Минималният размер на допълнителните средства за неспециализираните и
за специализираните училища в случаите по ал. 1, т. 2 се определя, като разликата
между норматива за минимален брой съгласно приложение № 7 и действителния
брой на учениците в паралелка се умножи със:
2. не по-малко от 20 на сто от размера на съответния стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на неспециализираните
училища и на училищата по културата и по изкуствата е от 41 до 80 ученици;
3. не по-малко от 20 на сто от размера на съответния стандарт, когато
общият брой на учениците в паралелките в VIII - ХII клас на неспециализираните и
специализираните училища с изключение на спортните училища е до 80 ученици.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2 - 4 се допускат с разрешение на
финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, при
условията на ал. 3 - 6.
(5) Когато общият брой на учениците надвишава определения в ал. 4, т. 2 и 3,
допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по преценка
на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните
средства се определя от финансиращия орган.
Съгласно Чл. 68.,ал1, т.3 изключения от минималния брой на децата в групите
и съответно на учениците в паралелките се допускат в неспециализирани и
специализирани училища, при формиране на паралелки с не по-малко от 10
ученици от два класа.
(6) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т.
3 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно
приложение № 7 и действителния брой на учениците в паралелка се умножи със:

2. 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;
(7) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава
определения в ал. 6, т. 2 и 3, допълнителни средства извън определените по
стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо.
Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган.
По Решение № 677 от 01.11.2017 г за измемение и допълване на Решение
№ 286 на МС от 2017 г. за приемане на стандарти за делегирани от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г, единния
разходен стандарт/ЕРС/ за издръжката на един ученик в общообразователно
училище за Община Чирпан е 1 370 лв., за ученик в професионална гимназия 2 102 лв, а за дете в подготвителна полудневна група - 1 110 лв.
Постъпили са мотивирани искания на директорите на ОУ „Отец Паисий”
с.Зетьово, ОУ„Кирил и Методий”- с.Свобода, ОУ„Васил Левски” - с.Гита, НУ „Св.
Климент Охридски” - Чирпан и СУ „П.К.Яворов”, Професионална гимназия по
селско стопанство - Чирпан и ОУ„Васил Левски” – Чирпан с прогнозния брой деца и
ученици за учебната 2018/2019 г.
С утвърждаване на Списък-Образец №1 за учебната 2018/2019 г. на
гореспоменатите училища през месец септември ще бъде изяснен и точния брой на
учениците в маломерните и слети паралелки.
В приложение №1 /таблица №1 и №2/ са описани самостоятелните и
слети паралелки, за които 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. 68.,ал.1, т.2 и 3 от
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, Общински съвет – Чирпан реши:
1. Дава съгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в
училищата съгласно Приложение №1 /таблица №1 и №2/ - неразделна част от
решението.
2. При необходимост средства за дофинансиране на маломерните и слети
паралелки ще бъдат осигурени след утвърждаване на Списък-Образец №1 за
учебната 2018/2019 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 2018/2019 г. са както следва:
Таблица №1
УЧИЛИЩЕ

Минимален брой
ученици в паралелка
по Наредбата за
финансиране на
институциите в
системата на
предучилищното и
училищното
образование
/приложение №7/
2

1

Брой ученици в
маломерна
паралелка
/група/ в
съответното
училище

Необходими
допълн. средства
/ К2 – К3/ Х 20% от
ЕРС за учебната
2018/2019 г.

3

4

НУ”Св.Кл. Охридски”,
Гр. Чирпан
ІІІ клас

16

14

548

Іб клас

16

13

822

ІІа клас

16

14

548

ПГ 5и 6 г
V клас
ОУ „Отец Паисий”,
с.Зетьово

12
18

9
7

666
3014

І клас
ІІ клас
VІІ клас

16
16
18

8
9
8

2192
1918
2740

16

13

822

18

16

548

18

10

3363

ОУ „Васил Левски”,
Гр. Чирпан

ОУ „Васил Левски”,
с.Гита

ОУ „Кирил и Методий”,
С. Свобода
ІІ клас
СУ„П.К.Яворов” Чирпан
Х а клас
ПГСС гр. Чирпан
Х ІІ клас
/специалност
защита”/
ОБЩО:

„Растителна
17 181 лв.

Таблица №2
УЧИЛИЩЕ

1

Минимален брой
ученици в
паралелка по
Наредбата за
финансиране на
институциите в
системата на
предучилищното и
училищното
образование
/приложение №7/
2

Брой ученици
в слята
паралелка от
два класа в
съответното
училище

Необходими
допълн. средства
/ К2 – К3/ Х 40% от
ЕРС за учебната
2018/2019 г.

3

4

ОУ „Отец Паисий”,
с.Зетьово
ІІІ - ІV клас /слята паралелка/

16

17

-

V- VІ клас /слята паралелка./

18

21

-

І - ІІ клас /слята паралелка/

16

21

ІІІ -ІVклас/слята паралелка/

16

13

1644

V- VІ клас /слята паралелка./

18

14

2192

ОУ „Васил Левски”,
с.Гита

ОБЩО;

-

3836 лв.

Забележка: За нормалното функциониране на гореспоменатите паралелки ще
са необходими общо – 21 017 лв.

