
О  Б  Щ  И  Н  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т - Е  Л  Е  Н  А 
гр.Елена, ул.”Иларион Макариополски”№24, тел./факс (06151)25-57  

         
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   
 

№ 14 
 
 

 Днес 11.10.2001 г. от 14.00 часа в зала 211 на общинска администрация 
се проведе заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА. В заседанието участие 
взеха 11 общински съветника, кмета на общината, зам.кмета, кметове на 
кметства и кметски наместници. 
  

 
 

П Р О Е К Т  З А  Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
 

 
1.Предложение относно сформиране на групи и паралелки в 

детски градини и училища под определения норматив по Наредба №7 
на МОН от 29.12.2000 г. 

Вн.:Кмета на общината  
 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска откри 
извънредното заседание. В залата присъстват 11 общински съветника. 

 
Председателят на Общински съвет  запозна присъстващите с Проекта за 

дневен ред, като предложи  извън Проекта за дневен ред новоизбраният кмет 
на кметство Константин г-н Фейзула Юсеинов Мехмедов да положи клетва.   

 
Дадена бе думата за мнения по Проекта за дневен ред. 
Такива не постъпиха. 
 
Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска подложи на гласуване 

Проекта за дневен ред с така направеното предложение : 
 
 
“ЗА” –11, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма. Приема се. 
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Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  : 
 

 
1.Предложение относно сформиране на групи и паралелки в 

детски градини и училища под определения норматив по Наредба №7 
на МОН от 29.12.2000 г. 

Вн.:Кмета на общината  
  

 
След проведен частичен избор за кмет на кметство Константин има 

избран кмет на първи тур, проведен на 07.10.2001 г. На основание чл.32, ал.1, 
във връзка с чл.38,ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , удостоверение №91 от 07.10.2001г. на Общинската 
избирателна комисия , председателят на Общински съвет д-р Даниела 
Лаловска призова новоизбраният кмет на кметство Константин  г-н Фейзула 
Юсеинов Мехмедов да положи клетва и подпис на клетвения лист.  
 Г-н Фейзула Юсеинов Мехмедов положи клетва и подписа 
клетвения лист. /Приложен към протокола/ 
 Общинските съветници поздравиха кмета на кметство Констатин. 

Председателят на ОбС д-р Даниела Лаловска даде думата на кмета на 
общината инж.Дилян Млъзев, който запозна присъстващите с предложението 
за сформиране на групи и паралелки в детски градини и училища под 
определения норматив по Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. 

Дадена бе думата за становище по внесеното предложение. 
Й.Минчев – Председател на ПК “ Образование, култура, младежки дейности, 
спорт и туризъм”. ПК разгледа на свое заседание, проведено на 10.10.2001 г. от 
17.00 часа предложението за сформиране на групи и паралелки в детски 
градини и училища под определения норматив по Наредба №7 на МОН от 
29.12.2000 г., като го подкрепя единодушно. 
 Дадена бе думата за мнения. 
С.Топалов – В раздел втори на предложението само за с.Палици ли се отнася 
сформирането на група под определения норматив, или за всички детски 
градини. 
инж.Д.Млъзев- Само за с.Палици се отнася, тъй като другите детски градини 
нямат такъв проблем. 
С.Топалов- Да, благодаря, аз съм удовлетворен от отговора. 
 Други мнения по внесеното предложение не постъпиха. 
 Председателят на Общински съвет д-р Даниела Лаловска подложи на 
гласуване предложението относно сформиране на групи и паралелки в детски 
градини и училища под определения норматив по Наредба №7 на МОН от 
29.12.2000 г. : 
  

“ЗА”-11, “ПРОТИВ” –няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- няма. Приема се. 
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След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛЕНА взема 
следното 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №77/11.10.2001г. 

 
 

ОТНОСНО: Сформиране на групи и паралелки в детски градини 
и училища под определения норматив по Наредба №7 на МОН от 
29.12.2000 г. 
 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.2, ал.6 и чл.11, т.2 от Наредба №7 
на МОН от 29.12.2000 г., ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЕЛЕНА 
 

 
Р   Е   Ш   И   : 

 
 

 I.  Дава съгласие да се формират паралелки под определения норматив 
на Наредба №7, както следва: 
 1. В ОУ “Христо Ботев” с.Беброво 

• по една паралелка от 1-ви до 8-ми клас при минимум 10 ученика 
2. В ОУ “Отец Паисий” с.Константин 
• една паралелка в 8-ми клас с минимум 10 ученика 

        II.  При необходимост от прилагане на мярката да се формира група под 
норматива 
• за ЦДГ с.Палици – една група при минимум 8 деца. 
        III. Упълномощава кмета на Община Елена да утвърждава длъжностните 
разписания на училищата, детските градини и обслужващи звена в системата 
на образованието, както и промените в тях за 2001-2002 учебна година. 
 
  
 След изчерпване на дневния ред Председателят на Общински съвет д-р 
Даниела Лаловска закри заседанието в 14.30 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
         /д-р Д.Лаловска/ 


