ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№147
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба№ 1 за Опазване на
обществения ред и безопасността на движението.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната администация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба№ 1 за Опазване на обществения ред и безопасността на движението,
както следва:
§1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
Изразите „РПУ - гр. Мадан“ и „ПУ - гр. Рудозем“ се заменят
с „РУП - гр. Мадан“ и „УП - гр. Рудозем“.
§2. В края на ал.1 към чл.8 се добавя следното изречение:
"Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, са длъжни
да регистрират при съответните общински органи работно време и капацитет на
заведението, което задължително изписват на видно място в съответния обект."
§3. Към чл.8 се създава нова ал.9, която гласи:
"Лицата посочени в ал.1, както и длъжностните лица отговарящи за работата
на съответния обект, като управители, бармани, сервитьори и др. са длъжни да
спазват регистрираното работно време.“
§4. Ал.1 към чл.9 се отменя.
§5. Ал.2 към чл.9 се отменя.

§6. В ал.5 към чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
Изразите „РПУ - гр. Мадан“ и „ПУ - гр. Рудозем“ се заменят с „РУП - гр.
Мадан“ и „УП - гр. Рудозем“.
§7. Ал.3 към чл.10 се отменя.
§8. В ал.4 към чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „ПУ - гр. Рудозем“ се заменя с „УП - гр. Рудозем“.
§9. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „РПУ - Мадан“ се заменя с „РУП - Мадан“.
§10. Създава се нова ал.3 към чл.18 със следния текст:
„ Забранява се замърсяването и повреждането на съседни поземлени имоти
с отпадни и течащи води. Собствениците на поземлени имоти се задължват да
заустят отпадните и течащите води в канализационната мрежа или при липса на
такава, в септична яма. „
§11. Чл. 20. се изменя със следния текст:
„Чл.20. /1/ Забранява се управлението, спирането за престой и паркирането
на МПС иди ППС с животинска тяга по площадите и зелените площи.
/2/ Допуска се спиране за престой и паркиране на леки автомобили на
ул."Васил Левски" от сраната на нечетните сгради.“
§12. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „РПУ – гр.Мадан“ се заменя с „РУП – гр.Мадан“.
§13. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „РПУ“ се заменя с „РУП – гр.Мадан“.
§14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „РПУ – гр.Мадан“ се заменя с „РУП – гр.Мадан“.
§15. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „РПУ“ се заменя с „РУП – гр.Мадан“.
§16. Чл. 34. се изменя със следния текст:
„ чл.34. Мероприятия, осигуряващи недопускането на пожари:
/1/ Кметът на община Рудозем издава заповеди и утвърждава правила и
други документи за осигуряване на пожарната безопасност на територията на
общината и за всички обекти общинска собственост.

/2/ Собствениците /управителите/ на фирми и учреждения и кметовете са
длъжни да предприемат конкретни мерки за прекратяване достъпа на хора и
прекъсване на ел. захранване в неизползваеми помещения и части на сгради и
обекти. В случай, че се наложи ползването на сгради и помещения, които
продължително време не са ползвани, следва да се извърши профилактичен
преглед на ел. инсталациите, отоплителните и водопроводните инсталации, както
и да се изисква становището на органите за ПБЗН за пожарообезопасеността им;
/3/ Председателите на управителните съвети /управители/ на етажните
собствености са длъжни при изготвянето и приемане на правилниците за
вътрешния ред в жилищните сгради, представляващи етажна собственост /част от
етажа/, да предвиждат и мероприятия, осигуряващи поддържането на
противопожарен ред в сградите;
/4/ Организаторите и органите, разрешаващи провеждане на масови
мероприятия са длъжни да ги съгласуват с органите на ПБЗН, когато тези
мероприятия са свързани с палене на огньове, използване на пиротехнически
средства, зари, факелни шествия и други пожароопасни дейности;
/5/ Организаторите и органите, разрешаващи и извършващи направата на
празнична украса на обществени места с използването на енергийни източници
/газ, ЛЗТ, ел. енергия, пиротехника и др./ са длъжни да съгласуват мероприятията
с органите на ПБЗН и да осъществяват контрол по спазване правилата за ПБ;
/6/ При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците,
изпълнителят е длъжен предварително да уведоми „Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението" - Рудозем за времетраенето и мястото на
затворения участък,
/7/ При ремонтни работи, и при аварии на водопроводната мрежа, при
режим на водата и източване на водоеми, отговорните лица и гражданите
незабавно уведомяват Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението" - Рудозем.
/8/ Експлоатационните дружества (водо- и електроснабдителни)
пренасочват водата във водопроводната мрежа и спират електрозахранването в
определени райони при поискване от Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението"-Рудозем.
/9/ При монтиране на рекламни табла, транспаранти и други, не се допуска
намаляване на широчината на уличното платно. Същите се монтират на височина
над уличното платно не по-малка от 4,5 метра.
/10/ Собствениците, ръководителите на обектите и водоснабдителните
дружества поддържат в изправност и обозначават съгласно действащите
стандарти пожарните хидранти в населените места и обектите от общината.
/11/ Преди настъпването на зимния сезон лицата по ал.10 извършват
подготовка на пожарните хидранти за експлоатация при отрицателни
температури.
/12/ Непосредствено след снеговалеж през зимата, лицата по ал.10 почистват
пожарните хидранти от падналия върху тях сняг.
/13/ При ремонтни работи по улици и тротоари, изпълнителят възстановява
напълно водопровода и пожарните хидранти в участъка.
/14/ Временно ел. захранване на жилищни сгради, второстепенни и
стопански постройки да се допуска след съгласуване с органите за ПБЗН;“

§17. Създава се нов чл.34а със следния текст:
„Чл. 34а. /1/ Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./
може да бъде открито и в стопански постройки.
/2/ Откритото складиране на груб фураж /балиран и не балиран/ в личните
дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между
тях не по-малко от два метра, а извън групите разстоянието да е не по-малко от 6
метра.
/3/ Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата
тревна растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум
2 метра.
/4/ Стопанските постройки, в които се складира груб фураж, трябва да са
специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на
следните изисквания:
1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6 метра.
2. Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от срещуположните
външни стени да съответствува на изискванията за брандмауер.“
§18. Създава се нов чл.34б със следния текст:
„Чл. 34б. /1/ Съхраняването на дърва и въглища да става при спазване на
следните изисквания:
1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в
стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с
горим покрив или до тях, ако стената е брандмауер.
2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние.
Същите да са защитени от влага и вода.“
§19. Създава се нов чл.34в със следния текст:
„Чл.34в. /1/ Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина
(стерилизиране на храни) да става на места, които са специално пригодени за
целта и са на разстояние не по-малко от 6 метра от отвори на сгради (прозорци и
врати ), горими материали, плевни, навеси и др., и на разстояние не по-малко от 3
метра от страничната регулационна линия на имота.
/2/ Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 метра от горими
отпадъци, предмети и суха трева.
/3/ Да се осигурят пожаротехнически средства, а при възможност и маркуч,
свързан с водопровода за загасяване на огъня при необходимост.
/4/През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
/5/ След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи
въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
/6/ Забранява се паленето на огън при силен вятър.“

§20. Създава се нов чл.34г със следния текст:
„Чл. 34г. /1/ Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните
дворове (пролетно-есенно почистване) да става на места, при спазване на
следните минимални разстояния от:
1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за
груб фураж - най-малко 8 метра.
2. Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници,
оградите на съседите - най-малко 4 метра.
3. Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от
горими отпадъци, предмети и суха трева.
4. Купчините да са с размери не по-големи от метър и половина в диаметър
и на един метър високи
/2/ Да се осигурят пожаротехнически средства за гасене, а при възможност и
маркуч, свързан с водопровода.
/3/ През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
/4/ След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи
въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
/5/ Паленето на огън да става само при тихо време (безветрие).“
§21. Създава се нов чл.34д със следния текст:
„Чл. 34д. /1/ Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и
помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни
актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и
използване.
/2/ Преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 01 Октомври
отоплителните съоръжения, уреди и инсталации да се проверят и отремонтират. В
експлоатация да се допуснат само изправните.
/3/ Комините на сградите се почистват преди началото на отоплителния
сезон. Фугите на комините трябва да са запълнени по цялата им дължина и да са
защитени с розетки и вратички на ревизионните отвори. Същите трябва отстоят
на не по-малко от 10 см от горими конструкции.
/4/ За печките да се спазват следните изисквания:
1.Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим
под/.
2.Да са на разстояния не по-малки от 50 см. от горими и трудногорими
материали.
З.Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре
укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 50 см. от горими и
трудногорими предмети.
/5/ Гражданите са длъжни стриктно да спазват указанията на органите за
пожарна безопасност във връзка с правилната експлоатация на различните видове
отоплителни и нагревателни уреди /на твърдо гориво, електрически, нафтови и
газови/.

/6/ Кметовете и управителите на фирми и учреждения са длъжни да
определят и устроят пожаробезопасни места за изхвърляне на пепел, сгурия и др.
отпадъци от отоплителни уреди и инсталации на твърдо гориво. Тези места се
определят ежегодно преди началото на отоплителния сезон;“
§22. Чл. 35 се изменя със следния текст:
„Чл. 35. /1/ Забранява се:
1. Тютюнопушене на места, където се съхраняват и/или използват
пожароопасни, и/или взривоопасни вещества и материали;
2. Превоз на съдове с ЛЗТ/лесно запалима течност/ и ГТ/горивна течност/,
както и на такива с горими газове в обществения транспорт;
3. Съхраняване на ЛЗТ, ГТ, горими газове, съдове под налягане и други
пожаро- и взривоопасни вещества и материали в стълбищните клетки,
преддверия, коридори и тавани на сградите;
4. Паленето на огньове в личните дворове и селскостопански имоти без да
са взети мерки за пожарна безопасност и без да са осигурени с пожаротехнически
средства за пожарогасене, както и ако не са спазени минималните отстояния от
горкия фонд, съгласно Закона за горите.
5. Размразяване на водопроводи, инсталации, тръбопроводи и подгряване на
автомобили с открити огнеизточници;
6. Повреждане, закриване или унищожаване на знаци, табели и указания с
противопожарно съдържание;
7. Изливане на ЛЗТ, ГТ и други пожаро-взривоопасни, течни или
разтворими материали в канализационната мрежа.
8. Паленето на автомобилни гуми, кабели и други синтетични материали,
които при горенето си отделят силно токсични вещества.
9. Спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на
преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5м.,
преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за
засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;
10. Повреждане на противопожарни хидранти, противопожарни кранове и
други съоръжения към противопожарните водоизточници.
11. Блокиране, засипване и др. на подходите към реките и другите открити
противопожарни водоеми;
12. Блокиране на пътища, улици, алеи и др. подходи с материали, превозни
средства, техника и други, възпрепятстващи преминаването на противопожарна
техника
/2/ Забранява се открито складиране на груб фураж:
1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради (къщи, летни кухни и
навеси към тях).
2. Складирането на груб фураж на тротоара или уличното платно.
3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за
горими и леснозапалими течности и газове, и други подобни.“
§23. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът „ РСПАБ - гр. Рудозем “ се заменя с „РСПБЗН – гр.Рудозем“.

§24. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
Изразите „РПУ-гр.Мадан“, „ПУ-гр.Рудозем“ „ РСПАБ - гр. Рудозем “ се
заменят с „РУП-гр.Мадан“, „УП-Рудозем“ и „РСПБЗН – гр.Рудозем“.
§25. В чл. 40, т.4 се правят следните изменения и допълнения:
Изразът "в рамките на една календарна година се ограничава работното
време на съответното заведение" се заменя с "в едногодишен срок, се намалява
работното време на съответното заведение".
§26. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
Изразите „РПУ“ и „ РСПАБ“ се заменят с „РУП“ и „РСПБЗН“.
§27.
Наредбата за изменение и допълнение Наредба№ 1 за Опазване на
обществения ред и безопасността на движението на влиза в сила от 01.11.2012г.
§28. Останалата част от Наредба№ 1 за Опазване на обществения ред и
безопасността на движението остава непроменена.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За: 13
Против:-Въздържали се: -Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№148
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12

ОТНОСНО: Предложение за бракуване на моторни превозни средства
собственост на община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов на основание чл.21 ал.1 т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
I. ОбС – рудозем дава съгласие за бракуване на следните МПС – та собсвеност на
община Рудозем:
1. Лек автомобил УАЗ 469Б с рег. №СМ1036МС
2. Лек автомобил ВАЗ 2121 с рег. №СМ8212АК
II. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по
бракуване на моторни превозни средства по т.I и предаването им за скрап.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№149
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12
ОТНОСНО: Уреждане на съсобственост между Общината и частно лице.
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.8 във
връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл.36 от Закона за
собствеността, чл. 44, ал. 3 и чл.45 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Рудозем
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Приема изготвената оценка от лицензирания оценител.
2.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост в УПИ V, кв.112 по ПУП
на с.Чепинци между Асен Хариев Маджиров и Община Рудозем, чрез продажба
на общинската част представляваща имот пл. №933 с площ 11 кв.м. Продажбата
да се извърши по пазарната оценка от лицензирания оценител в размер на 200лв.
без ДДС.
3. След влизане в сила на решението, Кметът на община Рудозем да издаде
заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта да се връчи на Асен
Хариев Маджиров срещу подпис.
4. След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни
разноски в посочения в заповедта по т.3 срок, да се сключи договор между Асен
Хариев Маджиров и Кмета на Община Рудозем, който се вписва от Агенцията по
вписванията – Съдия по вписванията при Районен съд Мадан.
5. Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината
отменя заповедта по т.3 и преписката се прекратява. Всички разходи извършени
по преписката са за сметка на купувача.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№150
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12

ОТНОСНО: Уреждане на съсобственост между Общината и частно лице.

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.8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл.36 от
Закона за собствеността, чл. 44, ал. 3 и чл.45 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Рудозем
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Приема изготвената оценка от лицензирания оценител.
2.Дава съгласие за прекратяване на съсобственост в УПИ Х-714, кв.1 по
ПУП на с.Елховец между Ариф Асанов Гаджалов и Община Рудозем, чрез
продажба на общинската част представляваща имот пл. №742 с площ 25 кв.м и
имот пл. №743 с площ 7 кв.м. Продажбата да се извърши по пазарната оценка от
лицензирания оценител в размер на 500 лв. без ДДС (пазарна оценка за имот пл.
№742 с площ 25кв.м – 390лв. без ДДС и пазарна оценка за имот пл. №743 с площ
7 кв.м. – 110лв. без ДДС).
3. След влизане в сила на решението, Кметът на община Рудозем да издаде
заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта да се връчи на Ариф
Асанов Гаджалов срещу подпис.
4. След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни
разноски в посочения в заповедта по т.3 срок, да се сключи договор между Ариф
Асанов Гаджалов и Кмета на Община Рудозем, който се вписва от Агенцията по
вписванията – Съдия по вписванията при Районен съд Мадан.

5. Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината
отменя заповедта по т.3 и преписката се прекратява. Всички разходи извършени
по преписката са за сметка на купувача.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№151
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12

ОТНОСНО: Имот – публична общинска собственост престанал да
има такова предназначение.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем обявява, че Имот пл.№ 244 по плана на
с.Равнината с площ 712 м2 ведно с построени в него двуетажна
масивна сграда/училище/ със застроена площ 307 м2 и едноетажна
масивна сграда със застроена площ 28 м2 , придобиват статут от
публична общинска собственост на частна общинска собственост,
поради отпаднало предназначение по чл.3, ал.2 от Закона за
общинската собственост.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……......................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№152
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12

ОТНОСНО: Имот – публична общинска собственост престанал да
има такова предназначение .
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.8
от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.

След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем обявява, че УПИ ІІІ, кв.71 по ПУП на
с.Елховец с площ 1055 м2, придобива статут от публична общинска
собственост на частна общинска собственост, поради отпаднало
предназначение по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№153
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12
ОТНОСНО: Разрешаване 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.
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 следната
допълнителна маломерна паралелка в общинските училища:

А) Към СОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Рудозем:
- VІІІ клас - една паралелка - 17 ученика
1.2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес на
допълнителната маломерна паралелка извън определените по единни разходни
стандарти, за общообразователните училища с маломерни паралелки от І-VІІІ
клас, не по-малко от 10 ученика, както следва:

Училище

СОУ„Св.св.Кири
л и Методий”
гр.Рудозем

Брой
допълнителн
и маломерни
паралелки

Брой
ученици
за дофинс.

1

1

Допълнителни средства – лв.
СептемвриЯнуариОбща
декември
септември
сума
2012г .
2013 г.

344, 18

688,32

1032,50

1.3. 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:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 154
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2012, ПРОТОКОЛ №12

ОТНОСНО: Участие на община Рудозем с инвестиционен проект за
строителство канализационна инфраструктура на агломерации Чепинци по
процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000
и 10 000 е.ж.”Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
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 от
ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на община Рудозем да възложи на консултанти и
проектанти преработка на съществуващите инвестиционни проекти и
документация за кандидатстване по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” на Оперативна програма “Околна
среда 2007-2013г.”, с цел финансиране на строителство на канализационна
инфраструктура на агломерация Чепинци.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

