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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

 

Относно: Промяна в Решение № 104 / 04.09.2014 г.  на Общински съвет - Елена 

   

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 104 / 04.09.2014 г. Общински съвет Елена е дал съгласие за осигуряване 

допълнителни средства от бюджета на общината за обезпечаване на учебния процес в ОУ 

„Отец Паисий” с. Константин чрез формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 

10 ученици през учебната 2014/2015 г., както следва: 

- една паралелка ІІ клас с 8 ученици;  

- една паралелка VІІІ клас с 8 ученици.. 

С началото на учебната 2014 / 2015 година в ОУ „Отец Паисий” с. Константин се оказва, 

че не всички предварително записани ученици са се явили за започване на учебната 

година. Във връзка с това, директорът на училището е направил мотивирано искане за 

промяна на решението в частта му, отнасяща се до броя на учениците във II клас, 

изразяваща се в намаление с един ученик – от 8 на 7 ученици. 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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.11а 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, 
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Променя Решение № 104 / 04.09.2014 г. в частта му, отнасяща се до броя на учениците 

за ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин (т. 1), която добива следната редакция: 

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

за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Отец Паисий“ - с. Константин, община 

Елена, чрез формиране на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици 

през учебната 2014 / 2015 г., както следва: 

 една паралелка II клас със 7 ученици; 

 една паралелка VIII клас с 8 ученици. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


