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Относно: Разрешение за функциониране на паралелка с брой ученици под норматива за 

минимален брой в паралелка в ПЕГ „Н. Вапцаров“, гр. 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, ал. 2 и ал. 7 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. 

В общинска администрация постъпи писмено искане с вх. № 67-00-276 от 



28.10.2019 г. (Приложение 1) от директора на Профилирана езикова гимназия „Н. 

Вапцаров“, гр. Шумен за разрешение за функциониране на паралелка профил „Чужди 

езици“ в Хд клас с 14 ученици, т.е. под нормативно установения минимум, достигнат след 

началото на учебната 2019/2020 година.  

Реализирането на обучение в тази паралелка в Профилирана езикова гимназия „Н. 

Вапцаров“ е важно и е във връзка с разкрития профил в гимназиален етап на обучение по 

утвърден държавен план-прием. Обучението в десети клас е свързано и със завършване на 

първи гимназиален етап на средна степен. Училището има достатъчен брой ученици и за 

обезпечаването на образователния процес в тази паралелка не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

Във връзка с гореизложеното, на основание постъпилото писмено искане от 

директора на ПЕГ „Н. Вапцаров“, гр. Шумен да бъде разрешено функционирането на  

паралелка с брой ученици под нормативно установения минимум, придружено с 

положително становище от РУО – Шумен с изх. № РД 22-2346/10.10.2019 г. (Приложение 

2), на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

предлагам на Общински съвет - Шумен да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Разрешава функционирането на самостоятелна паралелка с брой ученици под 

норматива за минимален брой – 14 ученици, без допълнително финансиране в Xд клас, 

профил „Чужди езици“ в Профилирана езикова гимназия „Н. Вапцаров“, гр. Шумен.  

 

 

С уважение, 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 

 

 

 


