
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 
 

ПРОТОКОЛ № 46 
от 25.02.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 594 
 
 
ОТНОСНО: Промяна  на Решение № 474 от 13.10.2009г. за осигуряване на 
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
определените по единни разходни стандарти за съответната 
дейност,изчислени по реда на чл.11,ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на  учениците и децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена. ,изм. в ДВ бр.4 от 15.01.2010г. 
 

 
О Б Щ И Н С К И Я Т  С Ъ В Е Т 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.11,ал.2 от Наредба №7 / от 29.12.2000г. 
за определяне броя на паралелките и групите и броя на  учениците и децата в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,изм. в ДВ бр.4 от 
15.01.2010г. 
Р Е Ш И: 

 
Приема промяна във допълнителните средства за обезпечаване на учебния 

процес за учебната 2009/2010г., в частта необходими средства за 2010г./до 
септември 2010г./, при запазване размера на дофинансиране  от 18872.70лв.за 
2009г.както следва: 
 
1.Основно училище „Васил Левски”- гр.Враца 
 
Недостиг до норматива 
за минимален брой 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните средства 
изчислен по реда на чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

3 1261 3783лв.х 20%/12х9мес.= 567лв. 
 
2.Основно училище „Св. Климент Охридски” – с. Тишевица 
 
Недостиг до норматива 
за минимален брой 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните средства 
изчислен по реда на чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

22 1261 27742лв.х 20%/12х9мес.= 4161лв. 
 
3.Основно училище ”Христо Ботев” – с.Паволче 
 
Недостиг до норматива 
за минимален брой 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните средства 
изчислен по реда на чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

30 1261 37830лв.х 20%/12х9мес.= 5675лв. 
 
 



 
4.Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Девене 
 
Недостиг до норматива 
за минимален брой 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните средства 
изчислен по реда на чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

19 1261 23959лв.х 20%/12х9мес.= 3594лв. 
 
5. Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” – гр.Враца 
 
Недостиг до норматива 
за минимален брой 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните средства 
изчислен по реда на чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

6 1261 7566лв.х 20%/12х9мес.= 1135лв. 
 
6.Прогимназия „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Нефела 
 
Недостиг до норматива 
за минимален брой 

Разходен 
стандарт 

Размер на допълнителните средства 
изчислен по реда на чл.11,ал.3 и 
ал.4 от Наредба №7 

5 1261 6305лв.х 20%/12х9мес.= 945лв. 
1 1261 1261лв.х40%/12х9мес. = 378лв. 
                                 Общо:1323лв. 

 
Необходимите средствата за обезпечаване на учебния процес за 2010 г. 

са 16 455лв. 
Общата сума ,необходима за дофинансиране на училища с паралелки 

под нормативно определения минимален брой ученици за учебната 
2009/2010г. е 35 328лв. 

 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    
               Вярно с оригинала:                    
                     Сп."Работа със съветниците":       
        
                 /Ел.Георгиева/  


