
РЕШЕНИЯ 
от заседание на Общински съвет - Исперих  

проведено на 31.08.2007г. 

ПРОТОКОЛ № 44 

  

        315. На основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2; чл. 5, т. 2 и § 1, ал. 1 от Наредба № 7 от 
29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена и във връзка с чл. 90, ал. 1 от ППЗНП и 
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл.20 от ЗМСМА и чл. 17 от ТЗ 

            315/1. Утвърждава слети класове и паралелки с брой ученици под с норматив, както 
следва: 

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с.Йонково 
І клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІІ - ІV клас слети класове 10 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас 12 ученика маломерна паралелка 
V - VІІІ клас слети класове 18 ученика   
VІ - VІІ клас слети класове 13 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Христо Ботев" - с. Лудогорци 
ІІІ клас 13 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Никола Й. Вапцаров" - с. Вазово 
ІV клас 13 ученика маломерна паралелка 
V клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас 16 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас 16 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Христо Ботев" - с. Свещари 
І клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас нулев клас     
ІV клас 12 ученика маломерна паралелка 
V клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Васил Левски" - с. Тодорово 
І клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІV клас 13 ученика маломерна паралелка 
V клас 14 ученика маломерна паралелка 



VІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас 15 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Христо Ботев" - с. Китанчево 
ІІІ клас 13 ученика маломерна паралелка 
ІV клас 13 ученика маломерна паралелка 
V клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас 16 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Лъвино 
І клас 12 ученика маломерна паралелка 
ІІ клас 12 ученика маломерна паралелка 
ІІІ клас 12 ученика маломерна паралелка 
ІV клас 12 ученика маломерна паралелка 
V клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
VІІІ клас 14 ученика маломерна паралелка 
ОУ "Христо Ботев" - град Исперих 
V "а" клас 17 ученика маломерна паралелка 
V "б" клас 17 ученика маломерна паралелка 

  

Общ брой слети класове - 3 

Общ брой маломерни паралелки - 39 

От тях:    - самостоятелни класове - 37 

                - слети класове - 2 

           

  

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                На ОбС – Исперих:        / П /    

                                                                                                          / Турхан Абтулов / 
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