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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 135 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.07.2020 г. с 

Протокол № 11 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 

2020/2021 година 

Мотиви: 

В общинска администрация постъпиха искания от директорите на началните 

училища: „Св. св. Кирил и Методий” с. Нова Махала”, Вх. № 23-00-26 /09.07.2020 г., 

„В. Левски” с. Едрево, Вх. № 23-00-27/10.07.2020 г., „Братя Жекови” с. Елхово, Вх. 

№23-00-28/10.07.2020 г., за разкриване на маломерни и /или слети паралелки за 

учебната 2020/2021 година. 

Ведно от исканията, случаите касаят паралелки от I до ХII, клас при които броят 

на учениците в тях е не по-малък от 10, съответно формиране на паралелки с не по-

малко от 10 ученици от два класа, при което е налице основанието по чл. 68, ал. 1, т. 2 и 

т. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование – приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. обн. ДВ бр. 81 от 10 

октомври 2017 г. 

 

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от посочената Наредба за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, 

Общинският съвет-Николаево  

Р Е Ш И: 

 
I. Утвърждава за учебната 2020/2021 г., маломерни паралелки както следва: 

1. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала 

- една маломерна паралелка - 1 клас 11 / единадесет/ ученика 

- една маломерна паралелка - 2 клас 10 / десет/ ученика 

 

2. НУ „Васил Левски” с. Едрево 

- една маломерна паралелка - 1 клас 11 / единадесет/ ученика 

- една маломерна паралелка - 4 клас 10 / десет/ ученика 

 

ІІ. Утвърждава за учебната 2020/2021 г., слети паралелки както следва: 

 

1. НУ „Васил Левски” с. Едрево 

- една слята паралелка - 15 / петнадесет/ ученика, 2 клас – 8 ученика, 3 клас -7 

ученика 

 

2. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала 

- една слята паралелка - 20/ двадесет/ ученика, 3 клас – 11 ученика, 4 клас -9 

ученика 

 

1. НУ „Братя Жекови” с. Елхово 

- една слята паралелка- 11 / единадесет / ученика, 2 клас – 9 ученика, 3 клас - 2 

ученика 
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ІІІ. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2021 

година да се осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко училище. 

 

ІV. Финансирането на маломерните и слети паралелки  до края на учебната 2021 

година да се гарантира с делегираните бюджети на общинските училища с 

разпределение на допълнителните компоненти по формулата на общообразователните 

училища. 

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които 13 „за“, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов /  
 

 


