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РЕШЕНИЕ № 546 
по протокол № 24 от 28.09.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

   
 

ОТНОСНО:  Разрешаване на самостоятелни маломерни и слети 
паралелки в училищата на община Шумен за 
учебната 2017/2018 година 

 
 

/т. 1, т. 2, т. 3 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/т. 4 - с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 

1. Разрешава функционирането на 23 самостоятелни маломерни и 1 слята 
паралелка за учебната 2017/2018 година в общинските училища в селата на 
община Шумен, съгласно Приложение № 1. 

2. Средствата в размер на 4 320 лв. за ОУ „П. Волов“, с. Мадара, в периода от 
15.09 -31.12.2017 г., които съставляват 20 % от необходимите, да се осигурят с 
актуализацията на бюджета за 2017 г. 

3. Средствата в размер на 7 410 лв. за финансиране на дейността на 
маломерните и слети паралелки за ОУ „П. Волов“, с. Мадара, за периода от 01.01-
30.06.2018 г. да се разчетат при планиране на бюджета по функция „Образование” 
за 2018 г. като дофинансиране на държавно делегирана дейност 3-0-322 
„Неспециализирани училища”. 

4. Разрешава 8 самостоятелни маломерни паралелки без допълнително 
финансиране за учебната 2017/2018 година в училищата в град Шумен, както 
следва: 

- СУ „С. Доброплодни”  –  2 паралелки, в т.ч.: 
X г клас – профил „Изкуства-хореография/музика“ –16 ученици 
XI г клас –  профил „Изкуства-хореография“ -  14  ученици 
 



- СУ „Васил Левски” – 2 паралелки, в т.ч.: 
IХ клас – профил „Природоматематически“ –11 ученици; 
ХI клас – профил „Природоматематически“ –14 ученици; 
- СУ „П. Волов“, гр. Шумен – 1 паралелка, в т.ч.: 
XII клас –  профил „Технологичен-туризъм“ - 14 ученици 
- СУ „Й. Е. Български“, гр. Шумен – 2 паралелки, в т.ч.: 
VIII в клас – профил „Хуманитарни науки“ – 15 ученици 
X в клас – профил „Хуманитарен“ – 16 ученици 
- VI ОУ „Е. Марковски“, гр. Шумен – 1 паралелка, в т.ч.: 
I клас – 14 ученици. 
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