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РЕШЕНИЕ № 496 

по протокол № 26 от 30.09.2021 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 

 

 

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 2021/2022 

година 

  

  

 

/с 30 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

1. Разрешава функционирането на 8 самостоятелни паралелки, с брой 

ученици под норматива за минимален брой в паралелка, за училищата в град 

Шумен, без допълнително финансиране, както следва: 

СУ „Васил Левски” – 4 паралелки: X клас - профил „Софтуерни и 

хардуерни науки“ с 14 ученици; XI клас-профил „Софтуерни и хардуерни 

науки“ с 14 ученици; и ХII клас - профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с 

16 ученици и профил „Чужди езици“ с 13 ученици.  

СУ „Трайко Симеонов“ - Шумен – 1 паралелка в IX клас – професия 

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност, специалност 

Спортно-туристическа дейност със 17 ученици, 1 паралелка в X клас - 

професия Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност, 

специалност Спортно-туристическа дейност със 17 ученици. 

ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“- Шумен – 1 паралелка – XII д клас - профил 

„Чужди езици“, с 15 ученици и 1 паралелка  – XII е клас - профил „Чужди 

езици“ със 17 ученици. 

2. Разрешава функционирането на 19 самостоятелни паралелки с брой 

ученици под норматива за минимален брой в паралелка, за училищата в 

селата на община Шумен без допълнително финансиране, както следва: 

ОбУ „Христо Ботев“ - с. Друмево – 9 самостоятелни паралелки под 

норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в I, II, III, V, 

VI, VII, VIII, IX и Х клас. 



ОбУ „Христо Ботев“ - с. Ивански – 7 самостоятелни паралелки под 

норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в I, III, V, VI, 

VIII, IX и Х клас. 

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 I, II и III клас. 

3. Разрешава функционирането на 4 самостоятелни паралелки с брой 

ученици под норматива за минимален брой в паралелка, за училищата в 

селата на община Шумен с допълнително финансиране, както следва: 

ОУ „Васил Левски“ - с. Градище – 3 самостоятелни паралелки в I, III  

и  VII клас с ученици под норматива за минимален брой в паралелка, но не 

по-малко от 10. 

ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара – 1 самостоятелна паралелка под 

норматива за минимален брой в паралелка, но не по-малко от 10 в VII клас. 

Необходимите средства за финансиране на дейността на паралелките в 

общ размер на 19 531 лв. да се разчетат при планиране на бюджета по 

функция „Образование” за 2022 г. като дофинансиране на държавно 

делегирана дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища” за сметка на 

общински приходи. 

4. Разрешава функционирането на 5 паралелки от два класа с брой 

ученици под норматива за минимален брой в паралелка, за училищата в 

селата на община Шумен с допълнително финансиране, както следва: 

ОУ „Васил Левски“ - с. Градище –1 паралелка от два класа, 

включваща ученици от II и IV клас и 1 паралелка от два класа, включваща 

ученици от V и VI клас; 

ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара –1 паралелки от два класа, 

включваща ученици от I и III клас, 1 паралелка от два класа, включваща 

ученици от II и IV клас и 1 паралелка от два класа, включваща ученици от V 

и VI клас. 

Необходимите средства за финансиране на дейността на паралелките в 

общ размер на 15 286 лв. да се разчетат при планиране на бюджета по 

функция „Образование” за 2022 г. като дофинансиране на държавно 

делегирана дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища” за сметка на 

общински приходи. 
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             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
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                ПРОТОКОЛИСТ: 
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