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

 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 
от Протокол № 13 
от заседанието на 09.09.2016г. 
по точка 5 от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Запазване на самостоятелни паралелки с пълняемост под минималния брой 
ученици в общинските училища за учебната 2016/2017г. 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 № 83 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с  чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от  

Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и 
в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъдат запазени като самостоятелни за учебната 2016/2017г. паралелки с 

пълняемост под нормативния минимум в общинските училища както следва: 
 
1.ОУ “П.Р.Славейков” с.Василовци 

Начален етап 
І клас – 10 ученици при норматив 16  
ІІ клас – 8 ученици при норматив 16   
ІІІ клас – 6 ученици при норматив 16 
ІV клас – 9 ученици при норматив 16  
Прогимназиален етап  
V клас – 13 ученици при норматив 18   
VІ клас – 7 ученици при норматив 18   
VІІ клас – 10 ученици при норматив 18  
VІІІ клас – 6 ученици при норматив 18  

 
2. ОУ “П.К.Яворов” с.Крива бара 
Начален етап 
І клас – 8 ученици при норматив 16 
ІІ клас – 9 ученици при норматив 16 
ІV клас – 11 ученици при норматив 16 
Прогимназиален етап  
V клас – 10 ученици при норматив 18 
VІ клас – 11 ученици при норматив 18 
VІІ клас – 12 ученици при норматив 18 
VІІІ клас – 9 ученици при норматив 18 
  
3. СОУ “Христо Ботев” гр.Брусарци 
Начален етап 



ІІ клас – 12 ученици при норматив 16 
ІІІ клас – 14 ученици при норматив 16 
ІV клас – 13 ученици при норматив 16 
Прогимназиален етап  
V клас – 15 ученици при норматив 18 
VІ клас – 17 ученици при минимален брой 18 
VІІІ клас – 15 ученици при норматив 18 
Гимназиален етап 
ІХ клас – 16 ученици при норматив 18 
Х клас – 17 ученици при норматив 18 
ХІ клас – 11 ученици при норматив 18 
ХІІ клас – 12 ученици при норматив 18 
 
 2. Дофинансирането на маломерните паралелки да 20% от размера на единния разходен 
стандарт за 2016г. /1577 лв./ или 315,40лв. за ученик. 
  
 3. Средствата ще бъдат превеждани в съответните образователни институции, след доказана 
необходимост. 

 
Гласували: 
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.  
Гласували : “за” –  10, “против” – 0, “въздържал се” - 0; 
Приема се 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                                 /Ангелина Борисова/                                              /К. Додева/ 
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Техн. сътрудник ОбС 
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