
РЕШЕНИЕ № 165 

05.08.2010 г. 

 

Одобряване на паралелките от общинските училища, с брой ученици под установения 

с Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в групите в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, минимум, за учебната 2010/2011 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2  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 2010/2011 година паралелките, с брой ученици под 

установения минимум в общинските училища, както следват: 

 

ОУ „Христо Ботев”, гр. Габрово 

 VIІІ клас – една паралелка с 16 /шестнадесет/ ученици; 

 

VI ОУ „Иван Вазов”, гр. Габрово 

 VIII клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици. 

 

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес през учебната 

2010/2011 година за паралелките по т. 1, да се осигурят от местни приходи на Община 

Габрово. Средствата се формират като разликата между норматива за минимален 

брой ученици в паралелките по Наредба №7 на МОН и действителният брой на 

учениците в паралелката се умножи с 20% от размера на съответния единен разходен 

стандарт за издръжка на един ученик. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 166 

05.08.2010 г. 

 

Актуализация бюджета  на Община Габрово за 2010 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 и чл. 25 ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети и чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението 

и отчитането на общинския бюджет и във връзка със ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение информацията за изпълнение бюджета на община Габрово за 

първо полугодие на 2010 г. 

2. Приема актуализиран бюджет на Община Габрово за 2010 г. по приходите и 

разходите в размер на 30 437 466 лв. за делегирани държавни дейности и местни 

дейности, разпределен по видове приходи, по функции и видове разходи, съгласно 

Приложения №№ 1, 2 и 3 

2.1. Приема актуализирана Инвестиционна програма съгласно Приложение 5 и 

актуализирано разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи за 

държавни  дейности – 143000 лв.  и за  местни дейности - 765500 лв.  

2.2. Приема списък на обектите от инвестиционната програма, които се 

финансират чрез § 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови 

активи” - Приложение 6. 

2.3. Приема актуализирана план-сметката на Специална сметка за приходи от 

приватизация по ЗПСК, съгласно Приложение 7. 

2.4. Приема актуализиран лимит на разходите за представителни цели на 

Общинска администрация – 24500 лв. и на Общински съвет – 5500 лв. 

2.5. Приема актуализиран размер на трансфери и субсидии с целеви характер, 

както следва: 

 За Драматичен театър “Р.Стоянов” –  90 000 лв. 

 За Държавен куклен театър –  18 000 лв. 

 За лицензирани и регистрирани  за извършване на дейност в обществена 

полза спортни клубове - до 207 000 лв.  

 

Приложение: 1. Доклад за актуализация на бюджета на Община Габрово за 2010 г. 

  2. Приложение 1 - Приходи по параграфи – бюджет 2010  актуализация  

      м. август 

  3. Приложение 2 – Разходи по функции – бюджет 2010  актуализация  

      м. август 

  4. Приложение 3 – Разходи по параграфи – бюджет 2010 актуализация  

      м. август 

  5. Приложение 4 – Отчет на инвестиционна програма към 30.06.2010 г. 

  6. Приложение 5 – Инвестиционна програма 2010 г. актуализация  

      м. август 2010 г.  

  7. Приложение 6 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани  

    от приходи по № 40-00Постъпления от продажба на общински  

    нефинансови активи 



8. Приложение 7 – План-сметка на специалната сметка за приходи от  

    приватизация по закона за приватизация и следприватизационен 

    контрол за 2010 г. актуализация м. август 
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