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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 128 / 14.09.2017 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 10 / 14.09.2017 г. 

 

 

Относно: Формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена 

по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 

2017/2018 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по 

единните разходни стандарти 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия и чл. 11 от Наредба   

№ 7 / 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства от бюджета на 

общината за обезпечаване на учебния процес в общинските училища чрез 

формиране на паралелки за учебната 2017/2018 г. с брой на учениците под 

минималния, определен в Наредба № 7/29.12.2000 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, както следва: 

1.1. За СУ „Иван Николов Момчилов” - гр. Елена, община Елена 

- една паралелка ІІ клас с 15 ученици; 

- една паралелка ІІІ клас с 13 ученици. 

1.2. За ОУ „Отец Паисий” - с. Майско, община Елена 

- една паралелка   ІІІ  клас с 15 ученици;  

- една паралелка   ІV  клас с 15 ученици; 

- една паралелка V клас със 17 ученици; 

- една паралелка VІІ клас с 15 ученици. 

1.3. За ОУ „Отец Паисий” - с. Константин, община Елена 

- една слята паралелка І-ІІІ клас с 13 ученици; 

- една слята паралелка ІІ-ІV клас с 13 ученици; 

- една слята паралелка V-VІ клас с 13 ученици. 

 

 



 

1.4. За ОУ „Христо Ботев” - с. Беброво, община Елена 

- една слята паралелка   ІІ и ІV клас с 10 ученици; 

- една слята паралелка   VІ и VІІ клас с 11 ученици. 

2. Размерът на допълнителните средства да бъде определен на база броя на 

учениците от информационната система „Админ” на Министерството на 

образованието и науката  към 01.10.2017 г. и 01.01.2018 г., размера на единния 

разходен стандарт за един ученик и при условията на чл. 11, ал.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. 

3. Възлага на кмета на общината осигуряването на допълнителните средства по 

т. 2 от настоящето решение. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 

Заместник-председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


