
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 835 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 09.09.2022 г., Прот. № 53 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на предложенията на директори на общински 

училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-

малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, 

ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование за учебната 2022/2023 година и 

осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА),  чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1,   

ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и във връзка с предложение с Вх. № 

1541/07.09.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински  

съвет – Свищов, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се провежда обучение с брой ученици, който е по-малък от 

минималния и утвърждава маломерни и слети паралелки в следните паралелки и 

училища в община Свищов за учебната 2022/2023 година: 

 

I. ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково 

I.1. I клас – 7 ученици –  самостоятелна маломерна паралелка; 

I.2. II клас – 9 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

I.3. III клас и IV клас – 14 ученици – (7+7) – слята паралелка; 

I.4. V клас и VI клас – 10 ученици – (4+6) – слята паралелка; 

I.5. VII клас – 11 ученици – самостоятелна маломерна паралелка. 

 

Посочените паралелки са единствени за съответните класове. 

Общ брой ученици – 51. 

 



II. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Морава 

II.1. I клас  и III клас – 13 ученици – (8+5) – слята паралелка; 

II.2. II клас и IV клас – 11 ученици – (3+8) – слята паралелка; 

II.3. V клас и VI клас – 6 ученици – (1+5) – слята паралелка; 

II.4. VII клас – 10 ученици – самостоятелна маломерна паралелка. 

 

Посочените паралелки са единствени за съответните класове. 

Общ брой ученици – 40. 

 

III. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила 

III.1. I клас – 10 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

III.2. II клас – 7 ученици – самостоятелна маломерна паралелка;  

III.3. III клас и IV клас – 10 ученици – (8+2) – слята паралелка; 

III.4. V клас – 14 ученици –  самостоятелна маломерна паралелка; 

III.5. VI клас – 10 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

III.6. VII клас – 15 ученици – самостоятелна маломерна паралелка. 

 

Посочените паралелки са единствени за съответните класове. 

Общ брой ученици – 66. 

 

IV. ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш 

IV.1. I клас и III клас – 6 ученици – (5+1) – слята паралелка; 

IV.2. II клас и IV клас – 7 ученици – (4+3) – слята паралелка; 

IV.3. V клас и VI клас – 12 ученици – (6+6) – слята паралелка; 

IV.4. VII клас – 9 ученици – самостоятелна маломерна паралелка. 

 

Посочените паралелки са единствени за съответните класове. 

Общ брой ученици – 34. 

 

V.  ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов 

V.1. I клас и III клас – 11 ученици – (5+6) – слята паралелка; 

V.2. II клас и IV клас – 17 ученици – (9+8) –  слята паралелка; 

V.3. V клас – 11 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

V. 4. VI клас – 13 ученици – самостоятелна маломерна паралелка;  

V. 5. VII клас – 14 ученици – самостоятелна маломерна паралелка. 

 

Посочените паралелки са единствени за съответните класове. 

Общ брой ученици – 66. 

 

VI. СУ „Цветан Радославов“, гр. Свищов 

VI.1. II а клас – 12 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

VI.2. II б клас – 12 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

VI.3. V а клас – 14 ученици – самостоятелна маломерна паралелка; 

VI. 4. V б клас – 14 ученици – самостоятелна маломерна паралелка. 

 



Община Свищов ще осигури допълнителните средства, необходими за 

обезпечаване на учебния процес от бюджета на Община Свищов до края на 2022 г., 

както следва: 

ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково – 7 195 лв.; 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Морава – 12 717 лв.; 

ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш – 15 562 лв.; 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила – 7 028 лв.; 

ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов – 4 351 лв. 

Общо: 46 853  лв. до края на 2022 година. 

 

2. Възлага на Кмета на Общината в изпълнение на настоящото решение да 

внесе мотивирано предложение до РУО – Велико Търново и Министерството на 

образованието и науката за одобряване на маломерни и слети паралелки с по-малък 

брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, 

ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 година. 

МОТИВИ: В Община Свищов са постъпили 6 мотивирани искания на 

директори на училища, към които са приложени становища на Началника на 

Регионално управление на образованието – Велико Търново, относно даване на 

съгласиe за разкриване на паралелки с брой ученици по-малък от минималния, 

съгласно Приложение 7 към Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 

година от: ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,             

с. Морава; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила; ОУ „Христо Ботев“,       

с. Ореш; ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов и СУ „Цветан Радославов“, град 

Свищов. 

Исканията са на основание чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Във връзка с чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование е необходимо Общински съвет – Свищов да разгледа и 

одобри предложенията за изключенията по цитираните членове от Наредбата. 

При заверка на Списък Образец № 1 за учебната 2022/2023 година от МОН, 

маломерни и слети паралелки 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. 

Допълнителните средства, необходими за обезпечаване на учебния процес от 

бюджета на Община Свищов до края на 2022 г., са както следва: 

ОУ „Христо Ботев“, с. Алеково – 7 195 лв.; 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Морава – 12 717 лв.; 

ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш – 15 562 лв.; 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Овча могила – 7 028 лв.; 

ОУ „Филип Сакелариевич“, гр. Свищов – 4 351 лв. 

Общо: 46 853  лв. до края на 2022 година. 

 



Разрешението по чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3  се 

издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се 

прилага становище на Началника на съответното Регионално управление по 

образованието. 

Общински съвет – Свищов приема решение на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 5; чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование по мотивирано предложение от Кмета на община Свищов, 

въз основа на мотивирани искания от директорите на общински училища за 

определяне на маломерни и слети паралелки, ако са осигурени средства за 

обезпечаване на учебния процес и становища от Началника на РУО – Велико 

Търново. 

 

В заседанието участват 25 общински съветници. 

Гласували “За” – 22, “Против” – няма и “Въздържали се” – 3. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


