ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ПРОТОКОЛ

№ 24

Днес, 04.09.2017 г. /понеделник / от 10.00 часа, в конферентната зала на Община Белослав,
се проведе двадесет и четвъртото извънредно заседание на Общински съвет Белослав. При
откриване на заседанието присъстваха 9 общински съветника, Зам. кмета на Община
Белослав – г-жа инж. Светла Колева. Отсъстват Ат.Рашев, Г.Тодорова, Ил.Матев, Ив.Начев,
П.Живкова, Ст. Желязков, Р.Пенчев и Хр.Христов.
Ж.Димитров –Колеги, добър ден на всички, положени са подписите на девет общински
съветника, имаме кворум. Откривам двадесет и четвъртото извънредно заседание на Общински
съвет Белослав. Всички имате проекта за дневен ред, имате ли предложения по него.

Няма.
С явно гласуване при кворум -9, гласували „ЗА” – 9, Общински съвет Белослав
реши да приеме следния

ДНЕВЕН РЕД
1.Докл. записка вх. № 103/28.08.2017г.- Утвърждаване на паралелки за учебната
2017/2018 година в общински училища с по- малък брой ученици от допустимия,
съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г. 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.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
2. Докл. записка вх. № 104/28.08.2017г.- Определяне на средищна детска градина и
средищни училища на територията на Община Белослав за учебната 2017/2018 година.
Внесено: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав
Докладва: инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав
По първа точка
Ж. Димитров- Преминаваме към първа точка от дневния ред Утвърждаване на
паралелки за учебната 2017/2018 година в общински училища с по- малък брой
ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г. 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. Докладва инж. Св.
Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева благодари на присъстващите общински съветници дошли на извънредната
сесия и запозна присъстващите с докладната. Средствата за дофинансиране в НУ „Отец
Паисий” да бъдат променени от 99,23 лв. на 335,12 лв., съгласно новия стандарт от
първи септември.

Ж.Димитров- Благодаря, имате думата за въпроси?
Д.Йорданова- Искам да задам дежурния въпрос, за становището на РУО Варна?
Инж. Св. Колева- Становището е положително, но отговора е устен, причината е отпуск
на експерта. Писмено становище имаме само за ОУ „ Св. Патриарх Евтимий” гр.
Белослав. Последно в петък г- жа Дияна Георгиева- екперт „Образование” ходи в РУО
Варна. Имаме съгласие, но технически становището не е изготвено.
Ж.Димитров- Други въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -9, гласували „ЗА” – 9, ”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2, чл.11, ал.2 и чл.11, ал.3, т.2 от Наредба № 7
от 29.12.2000 г. на МОН, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 318
І.Общински съвет Белослав дава съгласие за провеждане на обучение за
учебната 2017/2018 година с брой ученици, който е по- малък от минималния в
следните паралелки и училища:












Маломерна паралелка в ХІІ клас – 16 ученици в СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Белослав
Маломерна паралелка в ІV клас – 13 ученици в ОУ „Св. Патриарх
Евтимий” гр. Белослав
Маломерна паралелка в VІ клас – 17 ученици в ОУ „Св. Патриарх
Евтимий” гр. Белослав
Маломерна паралелка в ІІІ клас – 15 ученици в НУ „Отец Паисий”
гр. Белослав
Маломерна паралелка в ІІІ клас – 14 ученици в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” с. Езерово
Маломерна паралелка в V клас – 12 ученици в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” с. Езерово
Маломерна паралелка в VІ клас – 10 ученици в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” с. Езерово
Маломерна паралелка в VІІ клас – 12 ученици в ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” с. Езерово
Маломерна паралелка в ХІІ „а” клас, професия „Корабен монтьор”,
специалност „Ремонт на кораби” – 11 ученици в ПГ „Св. Димитър
Солунски” гр. Белослав
Маломерна паралелка в ХІІ „б” клас, професия „Монтьор на
подемно-транспортна техника”, специалност „Подемно- транспортна
техника с електрозадвижване” – 15 ученици в ПГ „Св. Димитър
Солунски” гр. Белослав

ІІ. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес в ІІІ клас извън
определените по единни разходни стандарти за дейността в НУ „Отец Паисий” гр.
Белослав в размер на 335,12 лв. да се осигурят в рамките на средствата, утвърдени
с Решение № 295, т.1-1.1 от Протокол № 22/20.04.2017г. от заседание на Общински
съвет Белослав.
ІІІ. Финансирането на паралелките в СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр.
Белослав, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Белослав, ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” с. Езерово и ПГ „ Св. Димитър Солунски” гр. Белослав да се извърши в
рамките на делигирания бюджет на посочените училища.

По втора точка
Ж. Димитров- Преминаваме към втора точка от дневния ред - Определяне на средищна
детска градина и средищни училища на територията на Община Белослав за учебната
2017/2018 година. Докладва инж. Св. Колева- Зам. кмет на Община Белослав.
Г-жа Колева запозна присъстващите с докладната.
Ж.Димитров- Благодаря, имате думата за въпроси? Няма.
С явно гласуване при кворум -9, гласували „ЗА” – 9, ”ПРОТИВ”- 0 ,
”ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 0, Общински съвет Белослав на основание, Чл.21, ал.1, т.23,
чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.38, ал.1, т.1, 2, 4 и 5, чл.53, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017г.
за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища, взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 319
І. Общински съвет Белослав определя като средищна детска градина за
учебната 2017/2018 година следната детска градина:


ДГ „Щастливо детство” гр. Белослав

ІІ. Общински съвет Белослав определя като средищни училища за учебната
2017/2018 година следните училища, намиращи се на територията на Община
Белослав:



СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Белослав
ОУ „Св. Патриарх Евтимий” гр. Белослав

Заседанието приключи в 10,15 часа.

Живко Димитров
Председател на Общински съвет Белослав

