
 1

 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
 
 
 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

ОТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 
ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в СУ „Отец Паисий“- 
                       гр. Смолян, по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. МОН 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 
                       за учебната 2016/2017 година  
                      
  

 
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Във връзка с постъпило искане от директора на Средно училище /СУ/ „Отец Паисий“ 

– гр. Смолян, за утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки по чл.11, ал.1, т.2 от 
Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, придружено с копие на становище за разрешаване от 
РУО-Смолян, и с оглед осигуряване на нормален образователно-възпитателен процес в 
посоченото училище, предлагам: 

 
1. Общински съвет – Смолян, да обсъди и утвърди маломерни самостоятелни  

паралелки за учебната 2016/2017 година по чл.11, ал.1, т.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на 
МОН, както следва: 

За посоченото училище се прилагат разпоредбите на чл.11, ал.2-6 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОН.     

 
Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.11, от Наредба №7/29.12.2000 г. на 
МОН 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, предлагам 
Общински съвет – Смолян, да приеме следните 
 

 
 

№ по 
ред 

Училище / Населено 
място 

Клас / Паралелка Брой 
ученици в 
паралелка 

 1. СУ „Отец Паисий” - 
гр.  Смолян 

V клас                    1 самостоятелна 
VIII клас               1 самостоятелна 
X клас                    1 самостоятелна 
XI клас                  1 самостоятелна 
XII клас                 1 самостоятелна 

16 
14 
12 
12 
10 
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Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Утвърждава маломерни самостоятелни паралелки за учебната 2016/2017 
година по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, както следва:  
 

За посоченото училище се прилагат разпоредбите на чл.11, ал.2-6 от Наредба 
№7/29.12.2000 г. на МОН.     

 
   2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на приетите решения в сила. 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ по 
ред 

Училище / Населено 
място 

Клас / Паралелка Брой 
ученици в 
паралелка 

 1. СУ „Отец Паисий” - 
гр.  Смолян 

V клас                    1 самостоятелна 
VIII клас               1 самостоятелна 
X клас                    1 самостоятелна 
XI клас                  1 самостоятелна 
XII клас                 1 самостоятелна 

16 
14 
12 
12 
10 


