ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№142
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.08.2012, ПРОТОКОЛ №11
ОТНОСНО: Отмяна на Решение №135/02.08.2012г. на ОбС – Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.99, т. 2 от
AПК
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем отменя свое Решение № 135/02.08.2012г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За: 14
Против:-Въздържали се: -Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№143
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.08.2012, ПРОТОКОЛ №11

ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
вътрешна водопроводна мрежа” по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов на основание чл.21 ал.1 т.23
от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.
Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие Община Рудозем да
кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа” по
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 г., който включва следните обекти:
 Реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем - с. Рибница, общ. Рудозем,
обл.Смолян – І етап и ІІ етап
 Рехабилитация на път SML 3216 гр. Рудозем - с.Борие, общ.Рудозем,
обл.Смолян
 SML 3220/ІІ-86, Рудозем-граница Гърция - м. Дуревци, участък: км. 0+0.00
- км. 0+592
 Вътрешна водопроводна мрежа – кв. Мейково
2. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
вътрешна водопроводна мрежа” отговарят на приоритетите на Плана за
развитие на Община Рудозем за периода 2007-2013 г.: Приоритет 1:
Развитие и ефективно използване на инфраструктурата.

3. Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
подготви необходимите документи за кандидатстване с проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
вътрешна водопроводна мрежа” по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№144
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.08.2012, ПРОТОКОЛ №11
ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, във връзка с чл.40 от Закона за общинските бюджети, във връзка с
чл.17, ал.1, 2 и 3 и чл.19 от Закона за общинския дълг
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:

1.







2.

Общински съвет:
Взема решение за поемане на краткосрочен общински дълг от Община
Рудозем при следните основни параметри:
Максимален размер на дълга до 1 999 990лв.;
Валута на дълга – лева;
Вид на дълга, съгласно чл.3, т.7 от Закона за общинския дълг – търговски
кредит;
Начин на обезпечаване – особен залог върху бъдещи собствени приходи и
обща изравнителна субсидия;
Условия за погасяване – еднократно;
Срок за погасяване – в рамките на 6 месеца от датата на получаване на
кредита;
Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до 6%;
Възлага на Кмета на община Рудозем да проведе процедура по реда на Закона за
обществени поръчки за избор на финансова институция, която да осигури
необходимото финансиране.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№145
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.08.2012, ПРОТОКОЛ №11

ОТНОСНО: Структурата на училищната мрежа и детски градини за
учебната 2012-2013 година.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание
чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредба №7/29.12.2000
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, Общински съвет - Рудозем

След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Утвърждава структурата на училищата и детските градини в община
Рудозем за учебната 2012/2013 година, както следва:

І . Средищни училища:

 СОУ „Св.св.Кирил и Методий” /І-XII клас/ с постоянен адрес гр.
Рудозем, ул. „Хан Аспарух”№ 1
 СОУ „Христо Ботев” /І-XII клас/ с постоянен адрес с. Чепинци, общ.
Рудозем, ул. „Просвета”№ 17
 ОУ „Христо Ботев” /І-VІІІ клас/ с постоянен адрес с. Елховец , общ.
Рудозем

ІІ. Детски градини

 ОДЗ „Снежанка” – гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов” – 7
целодневни групи, 1 полудневна група и 2 яслени групи;
 ЦДГ „Възраждане” – гр. Рудозем, ул.”Васил Априлов” – 1 целодневна
група;
 ЦДГ „Елица” – с.Чепинци, общ. Рудозем – 3 целодневни групи;
 ЦДГ „Дъга” – с. Елховец, общ. Рудозем – 2 целодневни групи;
 ЦДГ „Слънце” – с. Рибница, общ. Рудозем – 1 целодневна група;
 ЦДГ „Пловдивци” – с. Пловдивци, общ. Рудозем – 1 целодневна група;
 ЦДГ „Борие” – с. Борие, общ. Рудозем – 1 целодневна група.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№146
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.08.2012, ПРОТОКОЛ №11
ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата от
общината.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.11, ал.2 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 год. на Министъра на образованието, младежта и
науката и докладни записки на Директорите на СОУ „Хр.Ботев” с. Чепинци и
ОУ „Хр.Ботев” с. Елховец
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.1. Общински съвет Рудозем на основание чл. 11 от Наредба № 7 от
29.12.2000 г. на МОМН 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 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА утвърждава за учебната 2012/2013 година следните маломерни
паралелки в общинските училища:

А) Към ОУ „Хр.Ботев” с.Елховец:
- І клас - една паралелка - 10 ученика
- ІІІ клас - една паралелка - 13 ученика
- ІV клас - една паралелка - 11 ученика
- V клас - една паралелка - 12 ученика
- VІ клас - една паралелка - 16 ученика
- VІІ клас - една паралелка - 13 ученика
- VІІІ клас - една паралелка - 10 ученика

Б) Към

СОУ „Хр.Ботев” с.Чепинци:

- ІІ клас - една паралелка
- ІVа клас - една паралелка
- V клас
- една паралелка
- VІІІ клас - една паралелка

- 14 ученика
- 14 ученика
- 17 ученика
- 13 ученика

1.2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти, за общообразователните
училища с маломерни паралелки от І-VІІІ клас, не по-малко от 10 ученика,
както следва:
Допълнителни средства – лв.
СептемвриЯнуариОбща
декември
септември
сума
2012г .
2013 г.

Брой
маломерни
паралелки

Брой
ученици
за дофинс.

ОУ „Хр.Ботев”
с.Елховец
СОУ „Хр.Ботев”
с.Чепинци

7

35

6883,34

13766,66

20650,00

4

10

1966,66

3933,00

5899,66

Общо

11

45

8850,00

17699,66

26549,66

Училище

1.3. Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган,
при доказана необходимост в мотивирано искане на директора на съответното
училище.

2.1. Общински съвет Рудозем на основание чл. 11а
от Наредба № 7 на
МОМН 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 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,
предлага на Началника на РИО на МОМН - Смолян да разреши сформирането на
маломерна паралелка с брой ученици под 10 за учебната 2012/2013 година, както
следва:

А) Към ОУ „Хр.Ботев” с.Елховец:
- ІІ клас - една паралелка - 9 ученика
2.2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти, за общообразователни училища с
маломерни паралелки от І-VІІІ клас, с по-малко от 10 ученика, както следва:
Допълнителни средства – лв.
Брой
ученици Септември- ЯнуариОбща
за
декември септември
сума
дофинс.
2012г
2013 г.

Училище

Брой
маломерни
паралелки

ОУ „Хр.Ботев”
с.Елховец

1

7

1376,68

2753,32

4130,00

1

7

1376,68

2753,32

4130,00

Общо

2.3 Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган,
при доказана необходимост в мотивирано искане на директора на съответното
училище.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……......................
/инж. М. Младенов /

