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Относно: Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива за 
минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в училищата на община 
Шумен за учебната 2019/2020 година. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
На основание чл. 100, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и 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 година, изм. и доп.-ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г., в сила от 01.01.2019 г., 
минималният норматив за броя на учениците в паралелките от I до IV е 16, а за 
учениците от V до XII клас е 18.  

Изключения от минималния брой ученици в паралелка се допуска в следните 
случаи: 

1. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
финансиращият орган може да разреши съществуването на паралелки, когато: 

- броят на учениците от І до ХІІ клас в паралелка е под норматива за минимален 
брой, но не по-малко от 10 ученици; 

- броят на учениците в паралелка, формирана от два класа е не по-малко от 10 
ученици. 

Разрешението се издава по мотивирано искане на директора на училището, към 
което се прилага становище на съответното регионално управление по образование. 

Изключенията се допускат при осигурени допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност. 
Минималният размер на финансирането се определя като произведение от разликата 
между норматива за минимален брой ученици и действителния брой ученици в паралелка 



и процент от утвърдения стандарт за ученик, както следва: 
За паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка 

(съгласно чл. 68, ал. 4 от Наредбата)  
- Не по-малко от 40% от стандарта за ученик, когато общият брой на учениците 

в паралелките от I до VII клас на неспециализираните училища е до 40; 
- Не по-малко от 20% от стандарта за ученик, когато общият брой на учениците 

в паралелките от I до VII клас на неспециализираните училища е между 41 и 
80; 

За паралелки с ученици от два класа (съгласно чл. 68, ал. 6 от Наредбата) 
- Не по-малко от 60% от стандарта за ученик, когато общият брой на учениците 

в паралелките от I до VII клас на неспециализираните училища е до 40; 
- Не по-малко от 40% от стандарта за ученик, когато общият брой на учениците 

в паралелките от I до VII клас на неспециализираните училища е между 41 и 
80; 

В случаите, когато общият брой на учениците в паралелките от I до VII клас на 
неспециализираните училища е над 80, финансиране се осигурява по преценка на 
финансиращия орган, ако това е необходимо. (съгласно чл. 68, ал. 5 и 7 от Наредбата) 

2. Съгласно чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование се допуска в особени случаи 
да се формира паралелка с по-малко от 10 ученици след разрешение на регионалното 
управление по образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност, изчислени 
при спазване на гореизброените изисквания от Наредбата. Разрешението се издава по 
мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, като към него 
се прилага решение на общинския съвет, за осигуряване на допълнителните средства. 

В общинска администрация постъпиха докладни записки от директори на девет 
общински училища с искания за разрешение за формиране на общо 23 самостоятелни 
паралелки с брой ученици под норматива за минимален брой в паралелка, 4 паралелки с 
ученици от два класа и 2 самостоятелни паралелки с брой ученици под 10. 

На база на исканията на директорите на училищата в селата на община Шумен се 
оформят общо 16 самостоятелни паралелки с брой ученици под норматива за минимален 
брой в паралелка, 2 самостоятелни паралелки с брой ученици под 10 и 4 паралелки с 
ученици от два класа, описани подробно в Приложение № 1. 

В ОУ „Васил Левски“, с. Градище – 1 самостоятелна паралелка в V клас под 
норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10; 1 паралелка от два 
класа, включваща ученици за I и II клас и 1 паралелка от два класа, включваща ученици 
за III и IV клас. 

Две паралелки с по-малко от 10 ученици, съответно в VI клас – 9 ученици и VII 
клас – 9 ученици, на основание на чл. 69, ал. 1 от Наредбата. Мотивите за запазване на 
паралелките като самостоятелни се изразяват в следното: 

- Училището е средищно и приема ученици от шест населени места. 
- Учениците от шести и седми клас са на финала на завършване на основно 

образование; 



- Не добро владеене на български език; 
- Завръщане от чужбина на ученици, които биха продължили образованието 

си. 
- Обучение на четири ученици със СОП в VI и VII клас. 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев брод – 3 самостоятелни паралелки 
под норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в  III, VI и VII клас. 

В ОбУ „Христо Ботев“, с. Друмево – 6 самостоятелни паралелки под норматива 
за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в I, III, IV, VI, VII и VIII клас. 

В ОбУ „Христо Ботев“, с. Ивански – 3 самостоятелни паралелки под норматива 
за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в I, III и VII клас. 

В ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара – 3 самостоятелни паралелки под норматива 
за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в V, VI и VII клас; 1 паралелки от 
два класа, включваща ученици за I и III клас и 1 паралелка от два класа, включваща 
ученици за II и IV клас. 

Разликата до достигане на нормативно определения минимум в паралелките е 
общо за 87 ученици. Финансовото изражение за година на средствата, които няма бъдат 
финансирани от държавния бюджет, съобразно утвърдения стандарт за ученик с Решение 
на МС за 2019 г. (1611 лв.) е в общ размер на 140 157 лв. 

В изпълнение на горепосочените основания за две от училищата в селата, където 
общият брой на учениците е в границите между 41 и 80 е задължително да се осигури 
допълнително финансиране, разчетено в колони 22, 23 и 24 от Приложение № 1: 

- За ОУ „П. Волов“, с. Мадара – 19 332 лв. за 3 самостоятелни паралелки и 2 
паралелка от два класа (съгласно чл. 68, ал. 4, т. 2 – финансиране при 40% от 
стандарт за ученик, както и съгласно ал. 6, т. 2 от Наредбата) 

- За ОУ „В. Левски“, с. Градище – 4511 лв. за 1 самостоятелна паралелка при 
финансиране на 40% от стандарт за ученик (съгласно чл. 68, ал. 4, т. 2 
минималното финансиране е 20%) и 11 599 лв. за 2 самостоятелни паралелки с по-
малко от 10 ученици при финансиране на 40% (съгласно чл. 69, ал.1- минималното 
финансиране е 20% от стандарта за ученик). 

В останалите училища в селата общият брой ученици надвишава определените в чл. 
68, ал. 4, т. 2 и 3 от Наредбата и предвид изпълнението на бюджета, общинска 
администрация счита, че не е необходимо допълнително финансиране на дейността. 

На базата на исканията на директорите на училищата в град Шумен се оформят 
общо 7 самостоятелни паралелки, с брой ученици под нормативно установения минимум, 
както следва: 

СУ „С. Доброплодни” – 2 паралелки в XI клас, профил „Изкуства-музика“ с 16 
ученици и в XII клас, профил ” Изкуства-музика“ с 13  ученици. 

СУ „Васил Левски” – 2 паралелки в IX клас, профил „Софтуерни и хардуерни 
науки“ с 15 ученици и ХI клас, профил „ Природоматематически“ с 10 ученици 

СУ „Й. Е. Български“, гр. Шумен – 2 паралелки в X клас, профил „Хуманитарни 
науки“ с 14 ученици и XII клас, профил „Хуманитарни науки“ с 15 ученици. 

СУ „Трайко Симеонов“, гр. Шумен – 1 паралелка в XI – непрофилирана 
подготовка със 17 ученици. 

Реализирането на обучение в тези паралелки в училищата от гр. Шумен е важно и е 



във връзка с разкритите профили в гимназиален етап на обучение по утвърден държавен 
план-прием. Училищата имат достатъчен брой ученици и за обезпечаването на 
образователен процес в тези паралелки не са необходими финансови средства. 

Във връзка с гореизложеното, на основание постъпилите докладни записки от 
директорите на гореизброените училища с искане да бъдат разрешени паралелки с брой 
ученици под нормативно установения минимум, придружени с положителни становища 
от РУО на МОН, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2 и 
ал. 3, чл. 69, ал. 1 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, както и чл. 294, т. 2 от Закона за 
предучилищно и училищно образование, предлагам на Общински съвет - Шумен да 
вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Разрешава функционирането на 7 самостоятелни паралелки с брой ученици под 
норматива за минимален брой в паралелка, за училищата в град Шумен, без 
допълнително финансиране, както следва: 

- СУ „С. Доброплодни” – 2 паралелки в XI клас, профил „Изкуства-музика“ с 16 
ученици и в XII клас, профил ” Изкуства-музика“ с 13  ученици. 
- СУ „Васил Левски” – 2 паралелки в IX клас, профил „Софтуерни и хардуерни 
науки“ с 15 ученици и ХI клас, профил „ Природоматематически“ с 10 ученици 
- СУ „Й. Е. Български“, гр. Шумен – 2 паралелки в X клас, профил 
„Хуманитарни науки“ с 14 ученици и XII клас, профил „Хуманитарни науки“ с 15 
ученици. 
- СУ „Трайко Симеонов“, гр. Шумен – 1 паралелка в XI – непрофилирана 
подготовка със 17 ученици. 

2. Разрешава функционирането на 12 самостоятелни паралелки с брой ученици под 
норматива за минимален брой в паралелка, за училищата в селата на община Шумен без 
допълнително финансиране, както следва: 

- В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев брод – 3 самостоятелни паралелки 
под норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в  III, VI и 
VII клас. 
- В ОбУ „Христо Ботев“, с. Друмево – 6 самостоятелни паралелки под 
норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в I, III, IV, VI, VII 
и VIII клас. 
- В ОбУ „Христо Ботев“, с. Ивански – 3 самостоятелни паралелки под 
норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в I, III и VII клас. 

3. Разрешава функционирането на 3 самостоятелни паралелки с брой ученици под 
норматива за минимален брой в паралелка във V клас – 11 ученици, VI клас – 11 ученици 
и VII клас – 11 ученици и 2 паралелка от два класа, съответно с 12 ученици 
(включваща ученици в I клас – 2 ученици и III клас – 10 ученици) и  11 ученици 
(включваща II клас – 6 ученици и IV клас – 5 ученици) за ОУ „Панайот Волов“, с. 
Мадара. Необходимите средства за финансиране на дейността на паралелките в общ 
размер на 19 332 лв. да се разчетат при планиране на бюджета по функция „Образование” 
за 2020 г. като дофинансиране на държавно делегирана дейност 3-0-322 



„Неспециализирани училища” за сметка на общински приходи. 

4. Разрешава функционирането на 1 самостоятелна паралелка с брой ученици под 
норматива за минимален брой в паралелка във V клас – 11 ученици и 2 паралелки от два 
класа, съответно с 18 ученици (включваща ученици в I клас – 13 ученици и II клас – 5 
ученици) и  17 ученици (включваща III клас – 9 ученици и IV клас – 8 ученици) за ОУ 
„Васил Левски“, с. Градище. Необходимите средства за финансиране на дейността на 
паралелките в общ размер на 4 511 лв., които са 40% от стандарта за ученик, при 
покриване на 20% минимално финансиране по Наредба. Средствата да се разчетат при 
планиране на бюджета по функция „Образование” за 2020 г. като дофинансиране на 
държавно делегирана дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища” за сметка на 
общински приходи. 

5. Дава съгласие за функционирането на 2 паралелки с по-малко от 10 ученици, 
съответно в VI клас – 9 ученици и VII клас – 9 ученици, на основание на чл. 69, ал. 1 от 
Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование в ОУ „Васил Левски“, с. Градище. Необходимите средства за 
финансиране на дейността на паралелките в общ размер на 11 599 лв., които са 40% от 
стандарта за ученик, при покриване на 20% минимално финансиране от Наредба. 
Средствата да се разчетат при планиране на бюджета по функция „Образование” за 2020 
г. като дофинансиране на държавно делегирана дейност 3-0-322 „Неспециализирани 
училища” за сметка на общински приходи. 
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