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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ НИКОЛАЙ   МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

ОТНОСНО:  Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата 
                         в тях под определения минимум за учебната  2020/2021 година  
 

                               

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

За осигуряване на нормален образователно-възпитателен процес през учебната 
2020/2021 година е необходимо да се предприемат действия, в съответствие с разпоредбите на 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 /доп. ДВ. бр. 77 от 01.09. 2020 год./. 

След промяна в броя на учениците и на децата в Община Смолян са постъпили 
докладни записки от директорите на Основно училище /ОУ/ „Св. св. Кирил и Методий” – с. 
Смилян, и на Детска градина /ДГ/ „Дъга” – с. Смилян, за формиране на паралелки и групи за 
учебната 2020/2021 година, с брой на учениците и децата в тях под определения минимум, 

както следва: 
 

1. По чл. 68, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, с брой на учениците в паралелка от I до XII клас 
не по-малко от 10 : 

 

 За посоченото училище се прилагат разпоредбите на чл. 68, ал. 2-7 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
 

2. По чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование: 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 1 и чл. 59 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

№ по 
ред 

Училище / населено 
място 

Клас / паралелка Брой 

ученици в 

паралелка 
1. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Смилян  

ІІІ клас                    1 самостоятелна 
VI клас                    1 самостоятелна 

15 

15 

№ по 
ред 

Детска градина / 
населено място 

Населено място / група Брой деца 
в групата 

1. ДГ „Дъга” – с. Смилян с. Могилица              1 смесена 6 
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както и за осигуряване на равен достъп до предучилищно и училищно образование на всяко 
дете в общината, предлагам Общински съвет – Смолян, да приеме следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Утвърждава формиране на маломерни самостоятелни паралелки за учебната 
2020/2021 година по чл. 68, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, с брой на учениците в паралелка не по-малко от 
10, както следва: 

 

За посоченото училищe се прилагат разпоредбите на чл. 68, ал. 2-7 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 
 

2.  Утвърждава формиране на група към ДГ „Дъга” – с. Смилян, в с. Могилица, по чл. 
59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, както следва: 

 

3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за привеждане 
на приетите по т. 1 и т. 2 решения в изпълнение. 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

 

 

 

 

  

 

 

 

№ по 
ред 

Училище / населено 
място 

Клас / паралелка Брой 

ученици в 

паралелка 
1. ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – с. Смилян  

ІІІ клас                   1 самостоятелна 
VI клас                   1 самостоятелна 

15 

15 

№ по 
ред 

Детска градина / 
населено място 

Населено място / група Брой деца 
в групата  

1. ДГ „Дъга” – с. Смилян с. Могилица                 1 смесена   6 


