
ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 245 

Протокол № 34 от 07.09.2022 година 
 

ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 

утвърждаване 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., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 

25.01.2022 г./ през учебната 2022/2023 г. в СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим.  

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 

Докладва: Златка Маринова – Заместник-кмет на община Кричим. 

Становища: ПК по социални дейности, образование, култура към ОбС. 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 

8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование / обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 7 

от 25.01.2022 г./, пред вид Искания с вх. № ОК-01-02-84/30.08.2022 г.  и вх. № ОК-01-

02-85/05.09.2022 год. от Директора на СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим, и 

Становища с изх. № АД-04-2146/26.08.2022 г. и изх. № АД-04-2230/07.09.2022 год. на 

Началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, Общински съвет 

при община Кричим 

 

РЕШИ: 

 

I. Разрешава за учебната 2022/2023 година, съществуването на три 

самостоятелни паралелки с брой на учениците под минималния утвърден с 

Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, в СУ „П. Р. Славейков”, 

гр. Кричим, както следва: 

 

1. V „В” клас,  – 16 ученика; 

2. ХII „Б”  клас, профил „Физическо възпитание и спорт” – 11 ученика; 

3. VII „В“ клас – 16 ученика. 

 

II. Финансирането на паралелките по т. I. за учебната 2022/2023 година да се 

осъществява в рамките на делегирания бюджет на училището.  

 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания на основание чл. 

17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, във връзка с чл. 100, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование / обн. ДВ, бр. 81 

от 10.10.2017 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 25.01.2022 г./, пред вид Искания с вх. № ОК-

01-02-84/30.08.2022 г.  и вх. № ОК-01-02-85/05.09.2022 год. от Директора на СУ „П. Р. 

Славейков”, гр. Кричим, предвид положителните Становища с изх.№ АД-04-

2146/26.08.2022 г. и изх. № АД-04-2230/07.09.2022 год. на Началника на Регионално 

управление на образованието – Пловдив, и като взе предвид фактическите основания в 

Предложение с вх. № РД-01-08-144/31.08.2022 год. от Кмета на  община Кричим, ведно с 

Писмо с вх. № РД-01-08-144#1 от 07.09.2022 год. от Заместник-кмета на община Кричим, 

действаща като Кмет, съгласно заповед № РД-02-09-11 от 11.01.2021 г. на Кмета на 

община Кричим относно Допълнение към предложението, както и положителното 

становище на ПКСДОК към ОбС - Кричим. 

            
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 12 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” – 12 /дванадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


