
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 
 

ПРОТОКОЛ № 51  
От 04.05.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 646 
 

Относно: Закриване на Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. 
Нефела, община Враца, област Враца 
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 10, ал. 6 от Закона за 
народната просвета и чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната 

просвета 
РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие за закриването на Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” 

с.Нефела, община Враца, област Враца, поради трайна тенденция на намаляване 
броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на 
нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните 
бюджети, в сила от 01.07.2010 г. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да изготви мотивирано предложение 
до Министъра на образованието, младежта и науката по чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета за закриване на 
Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. Нефела, община Враца, както следва: 

2.1. Мотиви за закриване: 
-за учебната 2009/2010 г. в училището се обучават 46 ученици, освен 

маломерните паралелки са сформирани и слети класове, приемът драстично 
намалява; 

-учениците от начален етап от с. Нефела пътуват до средищното училище – 
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Враца, където са създадени условия за 
безплатен транспорт, целодневна организация и столово хранене; 

-липса на средства за поддържане на материалната база; 
-ограничени възможности за участие на учениците в общински и 

национални състезания и олимпиади; 
-нисък ръст на трудовите възнаграждения на учителите; 
-по-малко средства и възможности за квалификация на учителските кадри; 
-всяка учебна година, поради недостатъчен брой ученици, Община Враца 

дофинансира училището, както следва:                                                 
                          - 2008 г. – 14 764 лв. 

 - 2009 г. – 3 110 лв. 
2.2.Наименование и адрес: Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. 

Нефела, община Враца, област Враца. 
2.3.Вид на училището: Прогимназия. 
2.4.Степен на образование, форми на обучение, профили, професии за 

училището: Прогимназиален етап на основна образователна степен, дневна форма 
на обучение, профили и професии няма. 



2.5.Сведение за броя на учениците в училището: 46 ученици, разпределени 
в три класа, един от които слят (5-ти и 6-ти клас). 

2.6.Сведение за допълнително финансово осигуряване при закриването на 
училището: 

-обезщетение на персонала; 
-неразплатени разходи на училището. 
2.7.Сведение за възможностите за пренасочване на учениците: учениците от 

Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. Нефела ще бъдат пренасочени към ОУ 
„Св.Св.Кирил и Методий” гр. Враца. 
 2.8.Акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и 
използване на сградния фонд и на материално-техническата база: 

-Акт №831, публична общинска собственост; 
-сградният фонд на Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. Нефела, да 

бъде предоставен за стопанисване на кмета на с. Нефела; 
-материално-техническата база да бъде разпределена за ползване от 

действащите училища на територията на общината,със заповед на Кмета на 
Община Враца.                   

2.9.Предложение за приемане и съхранение на задължителната 
документация: задължителната учебна документация на Прогимназия 
„Св.Св.Кирил и Методий” с. Нефела да бъде приета и съхранявана от приемното 
училище ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Враца;                    

2.10.Сведение за осигурен транспорт до училището, към което са 
пренасочени учениците: учениците от Прогимназия „Св.Св.Кирил и Методий” с. 
Нефела ще бъдат извозвани до средищното училище ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” гр. Враца с училищен автобус, марка OTOYOL, рег. №СА 69 75 МХ, 
предоставен от Община Враца за ползване на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. 
Враца. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

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

 

 
 


