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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 232 
 

 

 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 38 ОТ ИЗВЪНРЕДНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 

08.09.2014 Г. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
 

 По Докладна записка с вх.№ 220 от 05.09.5014 г. от Веселин Личев – 

Кмет на Община Сопот   

 

Относно: Разрешение за съществуването на формирана паралелка с 

брой ученици под нормативно определения. 

 

  Общински съвет – Сопот, на основание чл.21 ал.2 във връзка с 

правомощията по  чл.21 ал.1 т. 23, във връзка с чл.17, ал.1 т.3 от ЗМСМА и 

във връзка с разпоредбите на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на 

броя на паралелките и групите на учениците и децата в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, прие 

следното  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Общински съвет – Сопот разрешава съществуването на 

формирана паралелка с брой ученици под нормативно определения, в СОУ 

„Иван Вазов”, ІХ клас – 15 ученици, профил „Технологичен” за учебната 

2014/2015 година при спазване на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г. 

за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в 

училищата, детските градини и обслужващи звена.  

2. Допълнителните средства, извън определените по единните 

разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес, ще са за сметка на 

формирания преходен остатък в дейност 322“Общообразователни училища“ – 

СОУ“Иван Вазов“, отразен в приложение № 8 към Решение № 191, взето с 

поименно гласуване с протокол № 30 от заседание на Общински съвет – 

Сопот, проведено на 13.02.2014 г., с което е приет Бюджета на община Сопот 

за 2014 г.    
 
 
МОТИВИ: Настоящето решение се приема: 

- на основание чл.21 ал.2 във връзка с правомощията по  чл.21 ал.1 т. 23, във 

връзка с чл.17, ал.1 т.3 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Наредба № 7 от 
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29.12.2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите на учениците и децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.  

-  и като взе предвид докладната записка от Радостина Янкова Георгиева – 

директор на СОУ“Иван Вазов“ – Сопот с вх.№ С-2988/01.09.2014 г., както и 

положителното становище на Антоанета Пакова- Началник РИО-Пловдив с негов изх.№ 

РД-17-1498-1/15.08.2014 г.  

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  17 

 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 
 

 

 
 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                  /Катя Адърска-Даскова/ 

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

         /Марин Бодуров/ 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 

 
 


