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П Р О Т О К О Л 

№51 

 
    От заседанието на Общински съвет Борован, проведено на 
12.09.2014г.от 17:30ч. в сградата на Община Борован. 
     На заседанието от 13 общински съветници присъстваха 11. 

  Освен общинските съветници на заседанието присъстваха:            

кмета на с.Малорад Петър Гарвански, кмета на с.Добролево Илиян 
Буковски, кмета на с.Нивянин Милен Гайдарски, кметския наместник на 
с.Сираково и Людмила Христова – гл. експерт «Образование и култура»   
 Заседанието откри и ръководи  Председателят на Общински съвет-

Борован - Петър Станев. 
 

 По дневния ред: 
 

1. Докладни записки  
2. Организационни  
 

   Гласували:„за”-11съветници, “против”-няма  „възд.се – няма 

 

 

Заседанието на Общински съвет да се проведе при следния дневен ред: 
 

 1.Докладни записки 

 

 2.Организационни  
 

 

  Гласували:„за”-11съветници, “против”-няма  „възд.се – няма 

 

                                       

 

 1.Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно допускане на изключение от минималния брой но 
учениците в паралелки за учебната 2014/2015 г. на територията на Община 
Борован в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Добролево  
 

 

            

 

 Общинския съветник Петър Цветковски  предложи  докладната да 
бъде приета в предложения и вид, поради опасност от закриване на ОУ 
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„Св. Св. Кирил и Методий” с. Добролево, което се явява средишно 
училище за много населени места.  
   

 Гласували:„за”- 7 съветници, “против”- няма  „възд.се” - 4 

 

  Направеното предложение се приема. 
 

След направените  разисквания и с поименно гласуване ОбС взе 

следното : 
 

РЕШЕНИЕ 

№377 

 

 На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка чл.11, ал.2 и 
ал.6 от наредба №7 от 29 декември 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 обслужващи звена Общ. Съвет 
Борован разрешава съществуването на маломерни паралелки в ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методи” с. Добролево за 2014/2015 г. :  
/при минимален брой ученици  I – IV кл. – 16, V – VIII кл.- 18/ 

 

 

 

I клас – 12 ученика 

II клас – 12 ученика 

III клас – 12 ученика  

V клас – 17 ученика 

VII клас – 10 ученика 

VIII клас – 13 ученика 

 

Като се дофинансира от общински бюджет на Община Борован и 
средствата се вземат от собствените приходи на бюджета в размер на 
41 340.00 лв. 
 

 

   2.Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно допускане на изключение от минималния брой но 
учениците в паралелки за учебната 2014/2015 г. на територията на Община 
Борован в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”  
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РЕШЕНИЕ 

№378 

 

 На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка чл.11, ал.2 и 
ал.6 от наредба №7 от 29 декември 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 обслужващи звена Общ. Съвет 
Борован разрешава съществуването на маломерна паралелка в ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методи” с. Малорад за 2014/2015 г. :  
/при минимален брой ученици  I – IV кл. – 16, V – VIII кл.- 18/ 

 

      VII клас – 16 ученика 

 

без дофинансиране от Община Борован.  
 

 

                  Гласували: „за”-9 съветници, “против”-няма  „възд.се -2 

 

         Докладната се приема 

 

 3.Докладна записка от инж.Десислава Тодорова – Кмет на Община 
Борован относно допускане на изключение от минималния брой но 

учениците в паралелки за учебната 2014/2015 г. на територията на Община 
Борован в ОУ „ Отец Паисий” с. Борован. 

 

                                                             

 

 

РЕШЕНИЕ 

№379 

 

 На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка чл.11, ал.2 и 
ал.6 от наредба №7 от 29 декември 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 обслужващи звена Общ. Съвет 
Борован разрешава съществуването на маломерна паралелка в ОУ „Отец 
Паисий” с. Борован за 2014/2015 г. :  
/при минимален брой ученици  I – IV кл. – 16, V – VIII кл.- 18/ 

 

I клас – 15 ученика, 
 

Без дофинансиране от Община Борован 
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              Гласували:„за”-8 съветници, “против”-няма  „възд.се -2 

 

    Докладната се приема 

 

След изчерпване на дневния ред в 18:00 часа Председателя на ОбС закри 
заседанието. 
 

 

 

 

 

       Председател: 
       На ОбС Борован………………. 
                    /П.Станев/  

 

 

  

 

  

   

 


