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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 12/10.09.2020 г. 

от извънредно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 263 

По т.1 от дневния ред - Утвърждаване промените в училищната мрежа за учебната 

2020/2021 година. 

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 294, т. 2 

от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 68, ал.1, т.2 и ал. 2, и чл. 

69, ал.1 и ал. 2 във връзка с Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 

№ 219 от 05.10.2017г., Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 

 

I. Дава разрешение за формиране на паралелки с ученици под минималния брой – 

маломерни и слети паралелки, както следва: 

 

1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци – 68 ученици в дневна форма на обучение 

Масови паралелки 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици  

I клас 1 8 16 8 

II клас 1 10 16 6 

ІІI клас 1 16 16 0 

ІV клас 1 6 16 10 

V клас 1 6 18 12 

VІ клас 1 12 18 6 

VІІ клас 

 

1 10 18 8 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

50 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в 

хипотезата на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е 

необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
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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 Наредбата. 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Поликраище – 40 ученици в дневна форма 

на обучение 

клас Брой 

паралел

ки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 

 

1 10 16 6 

ІІ клас 

 

1 10 16 6 

III клас + IV клас 

слята 

1 9+3 16 4 

V клас + VІ клас 

слята 

1 5+1 18 12 

VІІ клас 

 

1 2 18 16 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

44 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в 

хипотезата на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е 

необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени 

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 Наредбата. 

 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Долна Оряховица – 120 ученици в 

дневна форма на обучение 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 1 11 16 5 

      II клас 1 12 16 4 

      IV клас 1 14 16 2 

     VI клас 1 17 18 1 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

12 
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институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

Забележки:  

** Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в 

хипотезата на чл. 69, ал. 1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е 

необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени 

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 Наредбата 

 

 

4. ОУ „Св. Климент Охридски” с. Драганово – 70 ученици в дневна форма на 

обучение  

 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

I клас 

 

1 13 16 3 

ІІ клас + III клас 

слята 

1 10 + 8 16 0 

IV клас  1 10 16 6 

V клас 1 12 18 6 

VI клас +VІІ клас 

слята 

1 13 + 4 18 1 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

16 

Забележки:  

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

 

5. ОУ „Васил Левски” с. Върбица – 48 ученици в дневна форма на обучение 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас 

 

1 6 16 10 

ІІ клас 

 

1 11 16 5 

III клас + IV клас 

слята 

1 7+5 16 4 

V клас + VІ клас 

слята 

1 6+6 18 6 
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VІІ клас 

 

1 7 18 11 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 

към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

36 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г., попадат в 

хипотезата на чл. 69, ал. 1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е 

необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени 

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 Наредбата 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. 

 

6. ОУ „Отец Паисий” с. Писарево – 25 ученици в дневна  форма на обучение 

 

Клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

І клас + ІІ клас 

слята 

1 4+2 16 10 

III клас + IV клас 

слята 

1 6+3 16 7 

V клас + VІ клас 

слята 

1 2+5 18 11 

VІІ клас 

 

1 3 18 15 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно Приложение №7 към 

чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование: 

43 

 

Забележки:  

* Паралелките с численост под минималната, съгласно Приложение №7 към чл. 

53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г., попадат в 

хипотезата на чл. 69, ал.1 от цитираната наредба, т.е. за тяхното формиране е 

необходимо разрешение от началника на РУО, при условие, че са осигурени 

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 Наредбата 

** Дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС №219 от 05.10.2017 г. 

 

7. СУ „Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица – 442 ученици в дневна форма 

на обучение и 9 деца в ПГ 

клас Брой 

паралелки 

Брой 

ученици 

Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 
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I а клас 1 15 16 1 

I б клас 1 15 16 1 

IІ а клас 1 13 16 3 

ІII б клас 1 13 16 3 

IV б клас 1 15 16 1 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

 

9 

 

8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица – 256 ученици в дневна 

форма на обучение и 9 деца в ПГ 

клас Брой 

паралелки 

Брой ученици Норматив 

(минимум) 

Недостигащ 

брой ученици 

VI a клас 1 16 18 2 

VI б клас 1 12 18 6 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование: 

 

8 

   

9. ОУ „Паисий Хилендарски“ гр. Горна Оряховица - 156 ученици в дневна 

форма на обучение и 17 деца в ПГ 

 

клас 

 
Брой 

паралелки 

Брой 

Ученици 

 

Норматив 

(минимум) 
Недостигащи 

ученици 

I a клас 1 15 16 1 

II a клас 1 15 16 1 

III a клас 1 13 16 3 

III б клас 1 14 16 2 

V б клас 1 15 18 3 

Общо за училището недостигащ  брой ученици съгласно 

Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране 

на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование: 

         

10 

 

 

II. Променя бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 г., както следва: 

Във връзка с изпълнението на чл. 68, ал. 4-7 на Наредбата за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета 

с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА се 

извършват следните промени: 

 

1. Увеличава:  

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 

Функция ІІІ – Образование 
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Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” -  

       

Посоченото дофинансиране е за: 

 ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци, където към 13.08.2020 г. са записани общо 

68 ученика – 6 442 лв.        

   

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Поликраище, където към 14.08.2020 г. са 

записани общо 40 ученика – 13 399 лв. 

 ОУ „Отец Паисий” с. Писарево, където към 12.08.2020 г. са записани общо 25  

ученика – 14 687 лв.        

   

 ОУ „Васил Левски” с. Върбица, където към 14.08.2020 г. са записани общо 48  

ученика – 5 926 лв.  

 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Драганово, където към 14.08.2020 г. са 

записани общо 70  ученика – 2 190 лв.  

 

Общо дофинансиране за периода от началото на учебната 2020/2021 г. до 31.12.2020 

г. – 42 644 лв.          

2. Намалява: 

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности 

Функция ІІІ – Образование 

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” от 

бюджета на община Горна Оряховица 

 

III. Упълномощава Кмета на Община Горна Оряховица да отправи мотивирано искане 

до началника на Регионално управление на образованието за сформиране на 

паралелки с под 10 ученика, както следва:  

 

3.1. ОУ „Елин Пелин” с. Първомайци:  

 І клас  -   8 ученици, 

 VІ клас -  6 ученици, 

 V клас  -             6 ученици; 

 

3.2.  ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  с. Поликраище: 

 V клас + VI клас 6 ученици, 

 VII клас              2 ученици; 

 
 

      3.3. ОУ „Васил Левски” с. Върбица: 

 І клас  -   6 ученици, 

 VII клас -             7 ученици; 

 

    3.4.  ОУ „Отец Паисий” с. Писарево: 

 І клас + ІІ клас  -    6 ученици, 

 III клас + IV клас  -   9 ученици, 

 V клас + VІ клас  -       7 ученици, 

 VII клас -                       3 ученици. 

 
 „                                 „                                  „ 



Общински съвет Горна Оряховица, Протокол № 12 от 10 септември 2020 г. от 

извънредно заседание на Общински съвет, мандат 2019-2023 г. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 264 

По т.2 от дневния ред - Подготовка и представяне на проектобюджета на община 

Горна Оряховица за 2021г. и актуализиране на бюджетната прогноза за периода 2022-

2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.82 ал.3 и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Р е ш и: 

 

     1.Одобрява бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица. 

     2.Одобрява приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за 

контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и 

чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет. 

     3.Одобрява общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни 

показатели; 

     4.Одобрява динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от 

общината; 

     5.Одобрява финансите на контролираните от общината дружества и други лица, 

включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната 

динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на 

дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и 

други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на 

Европейския съюз; 

     6.Одобрява очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, 

включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока 

на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други 

съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните 

подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на 

общината за периода на прогнозата. 

 

 „                                 „                                  „ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 265 

По т.3 от дневния ред - Отмяна на Решение № 249 от Протокол № 11 от 

30.07.2020г. на Общински съвет Горна Оряховица. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет Горна Оряховица 

 

Р е ш и: 
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             1. Отменя Решение № 249 от Протокол № 11 от 30.07.2020г. на Общински съвет 

Горна Оряховица.  

 „                                 „                                  „ 

 

 

                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                    /ДИМИТЪР НИКОЛОВ/ 


