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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 41 

Протокол № 6 от 20.02.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Допускане функционирането на паралелки с численост под определената в Приложение 
№ 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./ до 
приключване на учебната 2019/2020 г. в НУ „Васил Левски”, гр. Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по социални дейности, образование, култура; ПК по местно 
самоуправление, обществен ред и законност и ПК по бюджет, финанси, европейски 
програми и проекти, местно развитие към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 7 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./, във връзка с чл. 100, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование, Общински съвет при община 
Кричим 

Допуска и одобрява до приключване на учебната 2019/2020 година 
функционирането на паралека с численост под определената в Приложение № 7 
към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, за учениците от  НУ „Васил 
Левски”, гр. Кричим, както следва: 

1. I„А” клас  – 15 ученика. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, 
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1, т. 
2 и ал. 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./, във връзка с чл. 100, ал. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование, като взе предвид 
фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-45/12.02.2020 год. 
от Кмета на община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към 
ОбС – Кричим: ПКСДОК; ПКМСОРЗ и ПКБФЕППМР, с оглед създаване на 
предпоставки за за успешно приключване на учебната 2019/2020 година за учениците 
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от I„А” клас от НУ „В. Левски”, гр. Кричим, както и при съобразяване със заявеното в 
Искане с вх. № ОК-01-02-24/27.01.2020 г. от директора на учебното заведение като 
второстепенен разпоредител с бюджетни средства, че не се нуждае от осигуряването на 
допълнителни бюджетни средства извън тези определени по единните разходни 
стандарти за дейността, а от принципното съгласие на финансиращия орган – община 
Кричим. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването:  11 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  11; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ


