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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията 

на община Неделино за учебната 2022/2023 година. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 На настоящето заседание на Общински съвет представям образователната мрежа от 

институции – училища и детски градини в община Неделино за учебната 2022/2023 

година. На територията на общината функционират едно средно училище и две детски 

градини. 

 В общинските детски градини подготвителните целодневни групи за задължителна 

предучилищна подготовка /4, 5 и 6 годишни/ ще се посещават от 51 деца. 

 През новата учебна 2022/2023 г. се очаква да започнат обучение общо 19 

първокласници, които ще бъдат в една паралелка в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино. 

В  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино се реализира прием след завършен 

седми клас /основно образование/ в две професионални паралелки, както следва:  

1. ПН Приложна информатика, професия „Организатор интернет приложения“, 

специалност „Електронна търговия“. 

2. ПН Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, професия „Готвач“, 

специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. 

 Предложение на директора на общинското учебно заведение с изх. № 

560/09.08.2022 г. за разпределение на учениците по класове за учебната 2022/2023 

година, както следва: 

Училище Клас/паралелка 

 

Пъту- 

ващи 

І 

 

ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХI XII Общо 

СУ „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“  

гр.Неделино 
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 За предстоящата учебна 2022/2023 година е създадена необходимата целодневна 

организация на учебния ден, като на база подадени молби от родителите се очертават 

11 паралелки разпределени, както следва: 

1. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино 

- І – ІV клас – 6 паралелки, 86 ученици; 

- V – VІІ клас – 5 паралелки, 99 ученици; 

 Необходимо е да бъдат утвърдени и маломерните паралелки в училището съгласно 

изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

За маломерните паралелки се прилага чл. 63 и чл.68 от цитираната Наредба, в които 

броят на учениците е по-малък от посочения минимум, който за начален етап е 16 

ученици, а за V- ХІІ клас - 18 ученици. За учебната 2022/2023 г. броят на маломерните  

паралелки в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино е 12, както следва: 

❖ ІІ а – 12 ученици;  

❖ ІІ б – 12 ученици; 

❖ ІІІ а – 14 ученици; 

❖ ІІІ б – 14 ученици; 

❖ ІV а – 15 ученици; 

❖ VІ а – 16 ученици; 

❖ VІІ а – 17 ученици; 

❖ VІІІ б – 12 ученици; 

❖ IX а – 13 ученици; 

❖ IX б – 15 ученици; 

❖ X а – 15 ученици; 

❖ X б – 16 ученици; 
  Изключения от минималния брой 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. Изключението се допуска с разрешение на 

финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, като 

средствата задължително се включват в бюджета на училището, за които 

първостепенният разпоредител с бюджет е разрешил формирането на паралелки с брой 

на учениците под минималния. 

Когато общият брой на учениците надвишава определения в чл. 68, ал. 4, т. 2 и т. 3, 

допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на 

финансиращия орган, ако това е необходимо. Към настоящия момент училището не се 

нуждае от допълнителни средства, тъй като разполага с достатъчен бюджет за 

обезпечаване на образователния процес. 

На Вашето внимание имаме предложения от директорите на ДГ „Слънце“ и ДГ 

„Пролет“ за броя на децата за учебната 2022/2023 г. постъпили в докладни записки. 

 

1. Детска градина „Слънце“ гр. Неделино, с официален адрес и седалище на 

административно управление: п.к. 4990, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, 

ул. „Крайречна“ № 17. 

Общият брой на децата, които ще постъпят за отглеждане, възпитание и обучение е 

49 деца, от тях 2 деца са пътуващи. 

 

 



 Към момента числеността на персонала, зает в детското заведение е 12 щатни 

бройки, от които 5 педагогически и 7 непедагогически щата. 

 

2. Детска градина „Пролет“ гр. Неделино, с официален адрес и седалище на 

административно управление: п.к. 4990, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян, 

ул. „Александър Стамболийски“ № 150. 

Общият брой на децата, които ще постъпят за отглеждане, възпитание и обучение е 

59 деца, от тях 6 деца са пътуващи. 

  

 Към момента числеността на персонала, зает в детското заведение е 10 щатни 

бройки, от които 4 педагогически и 6 непедагогически щата. 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание за обсъждане и 

утвърждаване на следните проекти за решения: 

І. РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, 

ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 256, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗПУО, Общински съвет – гр. Неделино     

РЕШИ: 

 Утвърждава мрежа от образователни институции на територията на община 

Неделино за учебната 2022/2023 година, както следва: 

1. УЧИЛИЩЕ 

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино 

2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

- Детска градина „Слънце“ гр. Неделино 

- Детска градина „Пролет“ гр. Неделино 
 
 

ІІ. РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет – гр. Неделино 
 

      РЕШИ: 

1. Дава съгласие през учебната 2022/2023 г. да се провежда обучение с брой 

ученици, който е по-малък от минималния в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино, както следва: 

- две паралелки 2 клас – 24 ученици, 8 
- две паралелки 3 клас – 28 ученици, 4 
- една паралелка 4 клас – 15 ученици, 1 

- една паралелка 6 клас – 16 ученици, 2 

- една паралелка 7 клас – 17 ученици, 1 

- една паралелка 8 клас – 12 ученици, 6 

- две паралелки 9 клас – 28 ученици, 8 

- две паралелки 10 клас – 31 ученици, 5 

Професионални: 

- две паралелки 8 клас – 33 ученици, 3 

2. Общински съвет – гр. Неделино на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, определя допълнителните средства за обезпечаване на 



учебния процес извън определените по единни разходни стандарти да се осигурят, след 

решение на Общински съвет – гр. Неделино по предложение на Кмета на общината въз 

основа на данни от НЕИСПУО, след доказана необходимост. 

 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

Съгласувал: 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт ОБА  

 

Изготвил: 

Сийка Какалашева 

Гл. експерт ОЗМДС 

 


