
РЕШЕНИЕ № 175 
25.08.2016 год. 

 
Одобряване на самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под 

установения минимум, за учебната 2016/2017 година, съгласно Наредба № 7 от 
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 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2, т. 3 

и т. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и 
броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини 
и обслужващите звена, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Одобрява за учебната 2016/2017 година 18 (осемнадесет) самостоятелни 

паралелките, с брой ученици под установения минимум и 1 (една) слята паралелка, 
като броят на учениците е не по-малко от 10, както следва: 

  
Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово 
 
 шест самостоятелни маломерни паралелки в съответствие с разпоредбите 

на чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.:  
I клас - една паралелка с 10 (десет) ученици  
II клас - една паралелка с 10 (десет) ученици  
V клас - една паралелка с 13 (тринадесет) ученици  
VI клас - една паралелка с 13 (тринадесет) ученици  
VII клас - една паралелка с 16 (шестнадесет) ученици  
VIII клас - една паралелка с 15 (петнадесет) ученици 
 една слята паралелка в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 3 

от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 
III - IV клас с 16 (шестнадесет) ученици  

 
Финансово обезпечаване на дейностите и нормално протичане на учебно-

възпитателния процес за учебната 2016/2017 година се осъществява в рамките на 
делегирания бюджет на училището. 

 
Основно училище „Христо Ботев”, гр. Габрово 
 
VI б клас - една паралелка със 17 (седемнадесет) ученици 
VIII клас - една паралелка с 10 (десет) ученици 
 
Финансово обезпечаване на дейностите и нормално протичане на учебно-

възпитателния процес за учебната 2015/2016 година се осъществява в рамките на 
делегирания бюджет на училището. 

 
Основно училище „Иван Вазов”, гр. Габрово 
 
III а клас - една паралелка с 14 (четиринадесет) ученици 
VII а клас - една паралелка с 15 (петнадесет) ученици 



VII б клас - една паралелка с 15 (петнадесет) ученици 
VIII а клас – една паралелка с 13 (тринадесет) ученици 
 
Финансово обезпечаване на дейностите и нормално протичане на учебно-

възпитателния процес за учебната 2016/2017 година се осъществява в рамките на 
делегирания бюджет на училището. 

 
Средно училище „Райчо Каролев”, гр. Габрово 
 
VIII а клас - една паралелка с 13 (тринадесет) ученици 
IX клас - една паралелка с 14 (четиринадесет) ученици  
X клас - една паралелка с 14 (четиринадесет) ученици 
 
Финансово обезпечаване на дейностите и нормално протичане на учебно-

възпитателния процес за учебната 2016/2017 година се осъществява в рамките на 
делегирания бюджет на училището. 

 
Средно общообразователно училище „Отец Паисий”, гр. Габрово 
 
VI a клас - една паралелка с 16 (шестнадесет) ученици  
VI б клас - една паралелка с 16 (шестнадесет) ученици  
 
Финансово обезпечаване на дейностите и нормално протичане на учебно-

възпитателния процес за учебната 2016/2017 година се осъществява в рамките на 
делегирания бюджет на училището. 

 
Помощно училище „Николай Палаузов“  
 

 IХ клас – една паралелка с 6 /шест/ ученици  
 
За обезпечаване на учебния процес в Помощно училище „Николай Палаузов“ 

да се предвидят средства с приемането на бюджета на Община Габрово за 2017 
година, на основание на чл. 11, ал. 5, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година. 

 
 2. За маломерните и слети паралелки в училищата в община Габрово, в които 
общият брой на учениците надвишава 80, дофинансирането е за сметка на бюджета на 
съответното учебно заведение. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:           /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


