ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО
Тел. 09341/2260, тел/ факс 094/601272; e-mail: obs_dimovo@abv.bg
п.к 3750 гр. Димово, ул.”Георги Димитров” № 137

ПРОТОКОЛ № 16
Днес 04.09.2012 г. (вторник) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинска
администрация - град Димово се проведе извънредно заседание на Общински съвет Димово.
Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общински съвет - Светослав
Славчев.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници. Отсъства общинският съветник
Цветомир Любенов Цветков.
В работата на заседанието взе участие Кмета на Община Димово – Лозан Лозанов.
Председателя на Общински съвет - Димово запозна общинските съветници с
обстоятелствата за свикването на извънредното заседание и ги призова ако имат
предложения за допълнение или изменение на проекта за дневен ред да заповядат. Не
постъпиха предложения за допълнение или изменение на дневния ред и той бе подложен на
гласуване. Всички единодушно приемат заседанието да протече при следният
ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение за определяне на допустимите изключения от минималния брой на
учениците в паралелките от І до ХІІ клас (поднормативни паралелки) в училищата на
Община Димово за учебната 2012/2013 година.
Докладна записка с Вх. № ОС-03- /03.09.2012 г.
Вносител: Лозан Лозанов
2. Питания към Кмета на Община Димово.
ПО ДНЕВНИЯ РЕД:
1. Предложение за определяне на допустимите изключения от минималния брой на
учениците в паралелките от І до ХІІ клас (поднормативни паралелки) в училищата на
Община Димово за учебната 2012/2013 година.
Светослав Славчев попита общинските съветници за становища и мнения по
предложението, направено от Кмета на общината, относно определянето на допустимите
изключения от минималния брой на учениците в паралелките от І до ХІІ клас
(поднормативни паралелки) в училищата на Община Димово за учебната 2012/2013 година.
Общинските съветници нямат възражения към така направеното предложение и
предлагат да се приеме, като по този начин изтъкнаха, че се организира и обезпечава
нормалното протичане на учебния процес в училищата в общината през учебната 2012/2013
г., след което се пристъпи към гласуване на предложението.
Гласували 12, от тях всички „ЗА”:
№
по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име, презиме, фамилия
СВЕТОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ
ЦВЕТАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕВГЕНИ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ
ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ
МАРИЯ АРСОВА СВЕТОЗАРОВА
ДАНАИЛ БОРИСОВ АТАНАСОВ
ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ

Гласувал
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

9.
10.
11.
12.
13.

ТАТЯНА ВАНЬОВА МИЛАНОВА
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ
ВЕСЕЛИНА КИРИЛОВА ДАНАИЛОВА
ПЕТКО НИКОВ ВЪРБАНОВ
РОСЕН НИКОЛОВ КАРАДЖОВ

Предложението се приема. Приложение Решение № 133.

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Р Е Ш Е Н И Е № 133
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, както и чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2; ал. 3, т. 3 и
чл. 11а от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН /изм. и доп. в ДВ бр. 17 от 28.02.2012 г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО РЕШИ:
І. Разрешава следните поднормативни паралелки в училищата на община Димово, през
учебната 2012/2013 г., както следва:
1. За СОУ „Христо Ботев“ село Арчар
а/ ХІІ клас – 17 ученици
2. За ОУ „Димитър Благоев” село Гара Орешец
а/ І клас – 11 ученици
б/ ІІ клас – 16 ученици
в/ ІІІ клас – 11 ученици
г/ ІV клас – 10 ученици
д/ V клас – 13 ученици
е/ VІ клас – 15 ученици
ж/ VІІ клас – 12 ученици
з/ VІІІ клас – 9 ученици
3. За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Димово
а/ І клас – 14 ученици
б/ ІІ клас – 13 ученици
в/ ІІІ клас – 13 ученици
г/ ІV клас – 11 ученици
д/ V клас – 10 ученици
е/ VІІ клас – 16 ученици
ж/ VІІІ клас – 10 ученици
4. За ПГИ град Димово
а/ ІХ клас – 12 ученици
б/ ХІІ клас – 8 ученици
ІІ. Осигурява необходимите средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за съответната дейност от местни приходи в
размер, както следва:
1. ПГИ град Димово
6 ученици х 250,60 лв. = 1 503,60 лв. (ЕРС – 1 253,00 лв. х 20 % = 250,60 лв.)
10 ученици х 278,20 лв. = 2 782,00 лв. (ЕРС – 1 391,00 лв. х 20 % = 278,20 лв.)
Общо за ПГИ – град Димово – 4285,60 лв.
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Димово – 31 ученици х 295,00 лв. = 9 145,00
лв. (ЕРС – 1 475,00 лв. х 20 % = 295,00 лв.)
Общо за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Димово – 9 145,00 лв.
3. ОУ „Димитър Благоев” село Гара Орешец – 39 ученици х 295,00 лв. = 11 505,00
лв. (ЕРС –1 475,00 х 20 % = 295,00 лв.)
Общо за ОУ „Димитър Благоев” село Гара Орешец – 11 505,00 лв.
4. СОУ „Христо Ботев“ село Арчар - 1 ученици х 295,00 лв. = 295,00 лв.
Общо за СОУ „Христо Ботев“ село Арчар – 295,00лв.

Общата сума за дофинансиране на училищата в община Димово – 25 230,60 лв.
ІІІ. Изпълнението на решението се възлага на Кмета на общината и директорите на
съответните училища.
След вземането на Решение № 133 се премина към точка 2 – Питания към Кмета на
Община Димово – Не постъпиха питания от общинските съветници и председателя на
Общинския съвет закри извънредното заседанието.

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ
Председател на Общински съвет Димово

