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  ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 
 
  

Изх. № ……………………..         
 
     
  
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                          
       
                                   

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
                                                                                                                                                    

ОТ  НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
 
 ОТНОСНО: Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под 
минималния брой ученици в общинските училища за учебната 2014/2015г. 
съгласно Наредба № 7/29.11.2000г. на МОН за определяне на броя на учениците и 
на децата паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи 
звена. 
 
  Уважаеми общински съветници, 
 Със започване на новата учебна година училищата на територията на 
общината срещат затруднения при сформиране на паралелки отговарящи на 
изискванията на Закона за народната просвета. Това се дължи на намаляването на 
раждаемостта през последните години и високата безработица в нашия регион. 
  За създаване на оптимална организация на образователно-възпитателния 
процес, с цел осъществяване на качествено образование и с оглед на наличния 
брой ученици, в училищата на община Брусарци е необходимо да функционират 
паралелки с пълняемост под минималния норматив и слети паралелки. 
 Тези паралелки не отговарят на нормативно установения минимум, 
определен с Наредба №7/29.12.2000г. на МОМН, който за начален етап  І – ІV 
клас е 16 ученици, за прогимназиален етап V – VІІІ клас е 18 ученици. 
 В Наредба № 7/29.12.2000г. на МОМН за определяне броя на учениците и 
на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, чл.11 и чл.11а допускат изключения и дават възможност на 
Общинските съвети да вземат решения за формирането на паралелки с 
пълняемост под минималния норматив, като се осигурят допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес. 

 Минималният размер на допълнителните средства се определя, като 
разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на 
учениците в паралелка се умножи с процента съгласно чл.11, ал.3 и ал.5 от 
Наредба №7/29.12.2000г. на МОМН по следните варианти: 
За паралелки под минималния норматив: 
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1. Не по-малко от 40% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато 
общият брой на учениците в паралелките в І – VІІІ клас на общообразователните 
училища е до 40 ученици; 
2. Не по-малко от 20% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато 
общият брой на учениците в паралелките в І – VІІІ клас на общообразователните 
училища е от 41 до 80 ученици; 
3. Не по-малко от 20% от размера на съответния единен разходен стандарт, когато 
общият брой на учениците в паралелките в ІХ – ХІІ клас на общообразователните 
училища и във всички класове на професионалните и спортните училища е до 80 
ученици; 
4. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 80 
ученици, допълнителните средства извън съответния единен разходен стандарт се 
осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. 
Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган. 
 
 В изпълнение на наредбата, в Община Брусарци постъпиха мотивирани 
докладни от директорите на 3 те общински училища с предложение да се разреши 
функционирането на 20 паралелки под минималния норматив и една слята 
паралелки за учебната 2014/2015г. както следва: 

 
1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци 

Начален етап 
І клас – 6 ученици при норматив 16  
ІІ клас – 13 ученици при норматив 16   
ІІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІV клас – 8 ученици при норматив 16 (в т.ч. 1 дете със СОП) 
Прогимназиален етап  
V клас – 12 ученици при норматив 18   
VІ клас – 8 ученици при норматив 18   
VІІ клас – 12 ученици при норматив 18 (в т.ч. 1 дете със СОП) 
VІІІ клас – 11 ученици при норматив 18   
 
В подкрепа на решението за запазване на самостоятелността на паралелките е и 
факта, че в училището се обучават 2 деца със СОП (специални образователни 
потребности), с които работят ресурсни учители. 
 
2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара 
Начален етап 
І клас – 13 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІІІ клас – 8 ученици при норматив 16 
ІV клас – 10 ученици при норматив 16 
Прогимназиален етап  
V клас – 10 ученици при норматив 18 
VІ клас – 12 ученици при норматив 18 
VІІ клас – 5 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 4 ученици при норматив 18 
 - слята паралелка VІІ  - VІІІ клас – 10 ученика при норматив 10  
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3. СОУ “Христо Ботев” гр.Брусарци 
Начален етап 
І клас – 13 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 14 ученици при норматив 16 
ІV клас – 15 ученици при норматив 16 
Гимназиален етап 
ІХ клас – 15 ученици при норматив 18 
Х клас – 15 ученици при норматив 18 
 

В Докладните записки на директорите на горепосочените училища до Кмета 
на Община Брусарци е декларирано, че за финансирането на паралелките под 
минималния норматив няма да се търси допълнително финансиране от Община 
Брусарци.Въпреки това се направиха и следните разчети на необходимите 
средства за дофинансиране: 
 

Необходими средства  Училище Паралелки  Брой ученици 
за 
дофинансирне 

Септември – 
Декември 2014 

Януари – 
Август 2015 

Обща сума 

СОУ “Хр.Ботев” 5 12 1272,00 2544,00 3816,00 
ОУ “П.Р.Славейков” 8 54 5720,00 11448,00 17168,00 
ОУ “П.К.Яворов” 7 36 3816,00 7632,00 11448,00 
Всичко 20 102 10808.00 21624.00 32432.00 
 
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, предвид 
гореизложеното, предлагам да вземете следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 1.На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.18 и чл.26, 
ал.1 от Закона за общинските бюджети и при спазване на изискванията на чл.11 и 
чл.11а от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОМН за определяне броя на учениците и 
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена и във връзка с обезпечаване на учебния процес през учебната 
2014/2015г. Общински съвет Брусарци утвърждава за учебната 2014/2015г. 
следните паралелки с пълняемост под нормативния минимум и слети паралелки 
по общинските училищата, както следва: 
 

1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци 
І клас – 6 ученици при норматив 16  
ІІ клас – 13 ученици при норматив 16   
ІІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІV клас – 8 ученици при норматив 16 
V клас – 12 ученици при норматив 18   
VІ клас – 8 ученици при норматив 18   
VІІ клас – 12 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 11 ученици при норматив 18   
 Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията 
на чл.11, т.1 от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОМН за определяне броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини 
и обслужващите звена (Изм. и доп., – ДВ, бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., 
изм.,бр.27 от 2008г., бр.4 от 2010г., Изм. и доп,. Бр.17 от 28.02.2012г.)  
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2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара 
І клас – 13 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІІІ клас – 8 ученици при норматив 16 
ІV клас – 10 ученици при норматив 16 
V клас – 10 ученици при норматив 18 
VІ клас – 12 ученици при норматив 18 
VІІ клас – 5 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 4 ученици при норматив 18 
 - слята паралелка VІІ  - VІІІ клас – 9 ученика при норматив 10  

Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията 
на чл.11, т.1 от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОМН за определяне броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини 
и обслужващите звена (Изм. и доп., – ДВ, бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., 
изм.,бр.27 от 2008г., бр.4 от 2010г., Изм. и доп,. Бр.17 от 28.02.2012г.) 
 
3. СОУ “Христо Ботев” гр.Брусарци 
І клас – 13 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 14 ученици при норматив 16 
ІV клас – 15 ученици при норматив 16 
ІХ клас – 15 ученици при норматив 18 
Х клас – 15 ученици при норматив 18 

Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията 
на чл.11, т.1 от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОМН за определяне броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини 
и обслужващите звена (Изм. и доп., – ДВ, бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., 
изм.,бр.27 от 2008г., бр.4 от 2010г., Изм. и доп,. Бр.17 от 28.02.2012г.) 

 
 2. При необходимост Община Брусарци ще дофинансира училищата с 
паралелки под минималния норматив от общинския бюджет – „Местни приходи” 
и от собствени приходи на училищата. 

 
 
  
ВНОСИТЕЛ: 
НАТАША МИХАЙЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
 
ИЗГОТВИЛ: 
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА 
ГЛ.ЕКСПЕРТ „ОЗ и ЗН” 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
ИРЕНА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „АИО И ФСД” 
 
  
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
ЮРИСТ 


