
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА 

 

Препис-извлечение  от 

протокол № 7  от 10.09.2021г. 

на ОбС Горна Малина  

 По трета точка от дневния ред 

…………………………………………………………………………………………… 

След направеното предложение № 61.00-69/26.08.2021 г. от инж.Ангел Жиланов – кмет на община 

Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, спорт и туризъм,  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23,  ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и съгласно  НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г., чл. 68, ал.1: Изключения от 

минималния брой на децата в групите и съответно на учениците в паралелките се допускат: 1. в защитените 

детски градини и училища; 2. в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в 

паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10; 3. в неспециализирани и специализирани училища при 

формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа;  и чл. 68, ал. 2: Изключенията по ал. 1, т. 2 – 

4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване 

на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3 – 6, с 10 

гласа - за, против - 2, въздържали се - няма, 1 отсъства – Емил Христов Найденов, Общинският съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

На основание чл. 68, ал. 2, при условията на ал. 3 – 6 от  НАРЕДБА за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г., Общински 

съвет Горна Малина разрешава: 

 

1. Сформиране на смесени маломерни групи  през учебната 2021/2022 година в: 

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина (средищна и защитена): 

- Филиал Долно Камарци – 8 деца (по норматив минимум 12 деца). 

2. Сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив максимум през учебната 

2021/2022 година в:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина: 

- Яслена група  – 38 деца (по норматив максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна Б група 4 годишни деца – 23 деца (по норматив 

максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна група 5 годишни деца – 38 деца (по норматив 

максимум 22 деца); 

- Подготвителна задължителна  предучилищна група 6 годишни деца – 24 деца (по норматив 

максимум 22 деца). 

Поименно гласуване: 

№ 

по 

ред 

Общински съветник 

Име, презиме и фамилия 
за против въздържал се 

1 АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ  Х  

2 ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА Х   

3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ  Х  

4 ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ отсъства   

5 ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ Х   

6 ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ Х   

7 ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА Х   

8 ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Х   

9 МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА Х   

10 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ Х   

11 ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА Х   

12 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ Х   

13 ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА Х   

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.......................... 

                                                                                 /подпис/ 

 

 

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС със заповед № ВР-23 от 28.09.2021 година на Областния управител 

 

 


