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Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 84 / 10.08.2011 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 10.08.2011 г. 

 

 

ОТНОСНО: Внасяне на искане от кмета на общината до началника на 

Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново за разрешаване 

формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 

2011/2012 година в ОУ „Христо Ботев” с. Беброво и даване съгласие за 

осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните 

разходни стандарти  

 

 

Постъпило е предложение от директора на ОУ „Христо Ботев” с. Беброво (вх. 

№ ХД.01.02-35/19.07.2011 г.) за разрешаване формирането на две слети паралелки за 

учебната 2011/2012 година с по-малко от 10 ученици – една слята паралелка V и VІІІ 

клас от 6 ученици (V кл. – 4, VІІІ кл. - 2) и една слята паралелка VІ и VІІ клас от 6 

ученици (VІ клас- 4 и VІІ клас - 2).  

Съгласно чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, слята 

паралелка от два класа с по-малко от 10 ученици може да бъде формирана в особени 

случаи след разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието 

по мотивирано искане на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, към 

което се прилага решение на общинския съвет за осигуряване на допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни 

стандарти за съответната дейност, при условията на чл.11, ал. 3-6 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 

от ЗМСМА, чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11, ал. 3 - 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 

за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  
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Р Е Ш И :  
 

1. Упълномощава кмета на община Елена да внесе мотивирано искане до 

началника на Регионален инспекторат по образованието-Велико Търново за 

разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици в ОУ 

„Христо Ботев” с. Беброво за учебната 2011/2012 година - една слята паралелка V и 

VІІІ клас от 6 ученици и една слята паралелката VІ и VІІ клас от 6 ученици. 

 

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ„Христо 

Ботев” с. Беброво за двете слетите паралелки – една паралелка V и VІІІ клас и една VІ 

и VІІ клас, извън определените по едините разходни стандарти за съответната дейност, 

да се осигурят от бюджета на общината, като се определят на база броя на учениците 

от информационната система „Админ” на Министерството на образованието, 

младежта и науката към 01.10.2011 г. и 01.01.2012 г., размера на единния разходен 

стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал. 3-6 от Наредба № 7 от 

29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена. 

 

 

 
СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на 

Общински съвет – Елена 


