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Изх. №.......................................... 

 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 
от Протокол № 43 
от заседанието на 12.09.2014г. 
по точка 1 от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой 
ученици в общинските училища за учебната 2014/2015г. съгласно Наредба № 7/29.11.2000г. 
на МОН за определяне на броя на учениците и на децата паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващи звена 
 

РЕШЕНИЕ № 296 
 

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.18 и чл.26, ал.1 от Закона за 
общинските бюджети и при спазване на изискванията на чл.11 и чл.11а от Наредба № 
7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и във връзка с 
обезпечаване на учебния процес през учебната 2014/2015г. Общински съвет Брусарци  
 

РЕШИ: 
 
1. Утвърждава за учебната 2014/2015г. следните паралелки с пълняемост под нормативния 
минимум и слети паралелки по общинските училищата, както следва: 
 

1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци 
І клас – 6 ученици при норматив 16  
ІІ клас – 12 ученици при норматив 16   
ІІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІV клас – 8 ученици при норматив 16 
V клас – 12 ученици при норматив 18   
VІ клас – 8 ученици при норматив 18   
VІІ клас – 12 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 11 ученици при норматив 18   
 Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на 
чл.11, т.1 от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Изм. и 
доп., – ДВ, бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., изм.,бр.27 от 2008г., бр.4 от 2010г., Изм. и доп,. 
Бр.17 от 28.02.2012г.)  
2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара 
І клас – 13 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІІІ клас – 9 ученици при норматив 16 
ІV клас – 10 ученици при норматив 16 
V клас – 10 ученици при норматив 18 
VІ клас – 12 ученици при норматив 18 



 
                                                                                                                                                                         
 

VІІ клас –6 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 4 ученици при норматив 18 
 - слята паралелка VІІ  - VІІІ клас – 10 ученика при норматив 10  

Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на 
чл.11, т.1 от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Изм. и 
доп., – ДВ, бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., изм.,бр.27 от 2008г., бр.4 от 2010г., Изм. и доп,. 
Бр.17 от 28.02.2012г.) 
 
3. СОУ “Христо Ботев” гр.Брусарци 
І клас – 13 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 14 ученици при норматив 16 
ІV клас – 15 ученици при норматив 16 
ІХ клас – 15 ученици при норматив 18 
Х клас – 15 ученици при норматив 18 

Самостоятелността на паралелките се запазва при спазване на изискванията на 
чл.11, т.1 от Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата 
в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Изм. и 
доп., – ДВ, бр.49 от 2002г., бр.55 от 2002г., изм.,бр.27 от 2008г., бр.4 от 2010г., Изм. и доп,. 
Бр.17 от 28.02.2012г.) 

 
 2. При необходимост Община Брусарци ще дофинансира училищата с паралелки под 
минималния норматив от общинския бюджет – „Местни приходи” и от собствени приходи 
на училищата. 
 
Гласували: 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 
 Поименно гласуване 
1. Асен Димитров Арсенов    За 

2. Валери Любенов Тодоров   За 

3. Валентин Петров Василев   За 

4. Вельо Цветанов Велев Отсъства 

5. Георги Димитров Ценов За 

6. Деми Борисов Димитров За 

7. Димитър Маринов Митов За 

8. Димитър Цветанов Димитров За 

9. Йордан Владиславов Йорданов За 

10. Катя Крумова Додева За 

11. Лилия Владимирова Петрова За 

12. Славчо Кирилов Славчев За 

13. Цветана Иванова Живкова За 

Приема се  
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


