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Протокол № 49 от 22.08.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Утвърждаване на паралелки с численост под определената в Приложение № 7 към чл. 
53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./ през учебната 2019/2020 г. в 
СУ „П.Р.Славейков”, гр. Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по социални дейности, образование, култура и ПК по местно 
самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на чл. 68, 
ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г./, 
Общински съвет при община Кричим 

РЕШИ: 

Утвърждава формиране на две маломерни самостоятелни паралелки за 
учебната 2019/2020 година, с численост под определената в Приложение № 7 към 
чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, за учениците от СУ 
„П.Р.Славейков”, гр. Кричим, както следва: 

1.VIII „А” клас, профил „ Предприемачески” – 17 ученика. 

2.VIII „Б”  клас, профил „ Музика ” – 15 ученика 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, 
ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с чл. 100, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, при 
условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование /обн. ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 
г./, като взе предвид фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № РД-01-
08-164/08.08.2019 год. от Кмета на община Кричим, положителните становища на 
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постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКСДОК и ПКМСОРЗ, при съобразяване с 
положителното становище на Началника на Регионално управление на образованието – 
Пловдив, и с цел създаване на предпоставки за съществуването на две самостоятелни 
паралелки за учебната 2019/2020 г., с различен профил, отговарящ на желанията и 
интересите на учениците, които ще се обучават в VIII клас в СУ „П. Р. Славейков”, гр. 
Кричим, което е и единственото средно училище на територията на община Кричим. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 10 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 10; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


