ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

П Р О Т О К О Л
№ 27
14 септември 2017 г.
РЕШЕНИЕ: № 247
ОТНОСНО: Утвърждаване на слети паралелки и паралелки с брой ученици под
минималния норматив в общинските училища за учебната 2017/2018 година.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І.На основание чл.17, ал.1, т.3, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и Наредба
№7 от 29.12.2000 г. на МОН 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, Общинският съвет РЕШИ:
1. Във връзка с чл.11, ал.1, т. 2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН да се
запазят по изключение като самостоятелни следните паралелки:
Професионална гимназия „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм
ХI клас професионална паралелка
ХІI клас професионална паралелка

– 17 ученици
– 17 ученици

ОУ „Д-р Петър Берон”, с.Септемврийци
І клас – 11 ученици
ІІ клас – 14 ученици
ІІІ клас – 11 ученици
ІV клас – 14 ученици
VІ клас – 12 ученици
VІІ клас – 14 ученици
ОУ „Христо Ботев” с. Златия
VІІ клас – 13 ученици
Обединено училище „Христо Ботев”, с. Долни Цибър
ІV клас – 13 ученици
VІ клас – 15 ученици

І ОУ „Васил Левски”, гр. Вълчедръм
І клас – 10 ученици
ІІ клас – 12 ученици
ІІІ клас – 12 ученици
ІV клас – 12 ученици
2. Във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. да се формират слети
паралелки от два класа както следва:
ОУ „Христо Ботев” с. Златия
І - ІІІ клас – 10 ученици
ІІ - ІV клас – 10 ученици
V - VІ клас – 14 ученици
3. Във връзка с чл.11, ал.1, т. 2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН
Общинският съвет Вълчедръм дава съгласие да се дофинансират с допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност - ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци, ОУ „Христо Ботев”
с.Златия, ОУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър, І ОУ „Васил Левски”, гр. Вълчедръм и
Професионална гимназия “Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм.
Когато общия брой на учениците в училището надвишават 80 ученици (ОУ „Хр.
Ботев”, с. Долни Цибър, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци и І ОУ „Васил Левски”,
гр. Вълчедръм ), допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти
се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на
допълнителните средства се определя от финансиращия орган.
За ОУ „Христо Ботев”, с. Златия и Професионална гимназия “Димитър Маринов”,
гр. Вълчедръм минималният размер на допълнителните средства се определя, като
разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението на Наредба № 7 и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от
размера на съответния единен разходен стандарт, когато общия брой на учениците в
паралелките в І-VІІ клас на общообразователните училища е от 41 до 80 (ОУ „Христо
Ботев”, с. Златия) и когато общия брой на учениците в паралелките в ІХ-ХІІ клас на
общообразователните училища е до 80 (Професионална гимназия „Димитър Маринов”,
гр.Вълчедръм).
4. Във връзка с чл.11, ал.1, т. 3 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН
Общинският съвет Вълчедръм дава съгласие да се дофинансира с допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност слетите паралелки І-ІІІ клас – 10 ученици, ІІ-ІV клас – 10 ученици и
V-VІ клас - 14 ученици на ОУ „Христо Ботев”, с. Златия.
Минималният размер на допълнителните средства се определя, като разликата
между норматива за минимален брой съгласно приложението на Наредба № 7 и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от
размера на съответния единен разходен стандарт, когато общия брой на учениците в
паралелките в І-VІІІ клас на общообразователните училища е от 41 до 80 (ОУ „Христо
Ботев”, с. Златия).
Когато общият брой на учениците в училището надвишават 80 ученици (ОУ „Д-р
Петър Берон”, с. Септемврийци), допълнителни средства извън определените по единни
разходни стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е
необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от финансиращия орган.
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5. Възлага на директорите на
ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Септемврийци, ОУ
„Христо Ботев”, с. Златия, Обединено училище „Христо Ботев”, с. Долни Цибър, І ОУ
„Васил Левски”, гр. Вълчедръм и Професионална гимназия “Димитър Маринов”,
гр.Вълчедръм да спазват Решението при разработването на Списък-образец № 1 за учебната
2017/2018 г.
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 13 общински
съветници; присъствали - 12. Гласували “за” – 12; “против” – няма; “въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Альоша Минин)
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