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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 828 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 41/24.08.2018 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 24 от Правилник 

№ 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 68, ал. 1 и ал. 2, т. 

2и т. 3, чл. 69, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и Докладна 

записка с вх. № 233 от 14.08.2018 г. след проведено явно гласуване с 16 

(шестнадесет) гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа 

„Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Разрешава за учебната 2018/2019 година съществуването на паралелка с брой 

ученици под установения минимум в VIII клас на гимназиален етап на образование с 

профил “Техник на селскостопанска техника”, професия „Механизация на селското 

стопанство” с брой ученици - 13 в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили. 

Необходимият финансов ресурс ще бъде осигурен от бюджета на учебното заведение. 

2. Разрешава за учебната 2018/2019 година съществуването на паралелки с брой 

ученици под установения минимум в ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска, както следва: 

№ Паралелка Норма за пълняемост на 

паралелката 

Реален брой 

1. І - маломерна 16 12 ученика 

2. ІІ клас (маломерна) 16 10 ученика 

3. III-ІV клас (маломерна, 

слята) 

16 12 ученика (5 ученици от 

III и 7 ученици от IV) 

4. V клас (маломерна) 18 7 ученика 

5. VІ клас (маломерна) 18 12 ученика 

6. VІІ клас (маломерна) 18 10 ученика 

Финансовият ресурс да бъде осигурен от бюджета на ОУ „Христо Ботев” – с. 

Баниска. 
 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                       (Хр. Ефтимова) 


