ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 22
от заседанието на 30.03.2017 г.
по точка 3 от дневния ред
Относно: Приемане на мрежата от училища и детски градини и
утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния
брой в община Болярово за учебната 2017/2018 г., докладва Мария Чанева –
секретар на общината, ОбС взе Решение № 224 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА, Общински съвет Болярово:

Р Е Ш И:
1. На основание чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, изм. и
доп. в Д.В. 17/28.02.2012 г./ Общинският съвет определя средна месечна
посещаемост за учебната 2017/2018 година за целодневни детски градини 12
деца.
2. На основание чл. 20 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА
Общинският съвет приема мрежата от училища и детски градини в Община
Болярово за учебната 2017/2018 г., включваща: СУ в гр. Болярово, ОУ в с. Ст.
Караджово, ДГ в гр. Болярово с филиали в селата Воден, Шарково, Ст.
Караджово.
3. На основание чл.11, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на
МОМН да се формират паралелките в ОУ „Стефан Караджа“ – с. Ст.
Караджово.
4. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 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 обслужващите звена,
изменение и допълнение Д.В. бр.17/28.02.2012 г. да се осигуряват средства в
размер на
37 656,50 лв. за дофинансиране на делегираната от държавата
дейност „Общообразователни училища“ за издръжка на 29 бр. ученици от ОУ
„Ст. Караджа“ с. Ст. Караджово за учебната 2017/2018 година.
5. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА задължава кмета на
общината да организира изпълнението на решенията, считано от 01.09.2017 г.
Гласували: 10 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Златина Николаева Николова
6.Красимир Любчов Григоров
7.Мария Стоилова Маринова
8.Пламен Петров Петков
9.Съба Георгиева Недева
10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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