ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181
гр. Левски, 12.09.2016г.
относно: Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2016/2017 год. в Основно училище „Васил
Левски” с.Малчика, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.3,
ал.5, т.1, чл.11а и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от
29.12.2000г.(изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г.) за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващи звена, съгласно §30 от Закона за предучилищното и
училищното образование

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с
чл.11, ал.1, т.3, ал.5, т.2 и чл.11а от Наредба № 7/2000г. на МОН,
съгласно §30 от ЗПУО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за осигуряване на минимално необходимите
средства за дофинансиране на паралелките в ОУ „Васил Левски“
с.Малчика, съгласно чл.11,ал.5, т.1 на Наредба № 7/2000г. на МОН
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини
и обслужващи звена до края на бюджетната 2016 година, както и
минимално разпределените за съответното учебно време до
приключване на производството по т.2 от настоящите Решения.
2. Дава съгласие за започване на производство по закриване на
ОУ „Васил Левски” с.Малчика от 01.01.2017 год. на основание чл.315
от Закона за предучилищното и училищното образование и във
връзка с чл.7 и чл.11 от Наредба № 9 от 19.08.2016 год. за
институциите в системата на предучилищното и училищното

образование, като възлага на Кмета на община Левски да изготви и
внесе за разглеждане от Общински съвет - Левски предложението
на първостепенния разпоредител с бюджет на първото заседание
на Общински съвет - Левски за календарната 2017 година.

ГЛАСУВАЛИ:
За –19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 2.
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