ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№268
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Структурата на училищната мрежа и детски градини за
учебната 2013-2014година.
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 ЗМСМА, във връзка с Наредба № 7
/29.12.2000 на Министъра на образованието и науката за определяне на броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите
в училищата, детските градини и обслужващите звена
След проведеното поименно гласуване:
РЕШИ:
1.Общински съвет утвърждава структурата на училища и детски градини
на територията на община Рудозем за учебната 2013/2014 година, както следва:
І . 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 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
 ОДЗ „Звънче ” – село Чепинци ул.”Демокрация"№30- 1 яслена група и 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 – 1целодневна група.
 ЦДГ „Борие” – с. Борие, общ. Рудозем – 1 целодневна група.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№269
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
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.11ал.1 и
ал.2 от ЗМСМА от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. на Министъра на образованието
и науката във връзка с чл 17 ал.1 т. 3 и чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 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
29.12.2000г. на МОН за определяне на броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,детските
градини и обслужващи звена и във връзка с чл.17 ал.1 т.3 и чл.21 ал.1 т.23 от
ЗМСМА утвърждава за учебната 2013/2014 година следните маломерни
паралелки в общинските училища :
А) Към ОУ „Хр.Ботев” с.Елховец:
- І клас
- 11 ученика
- ІІ клас - 11 ученика
- ІV клас - 12 ученика
- V клас - 11 ученика
- VІ клас - 11 ученика
- VІІ клас - 16 ученика
- VІІІ клас - 11 ученика
Б) Към СОУ „Хр.Ботев” с.Чепинци:
- ІІI - клас - 15 ученика
- VI - клас - 17 ученика
- ІX - клас - 14 ученика
- X - клас - 17 ученика
1.2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес
извън определените единни разходни стандарти за общообразователните
училища с маломерни паралелки от І-VІІІ клас, не по малко от 10
ученика,както следва:

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

Брой
Брой
Допълнителни средства – лв.
маломерни ученици
Септември - Януари Обща
паралелки за
Декември
Септември
сума
дофинанс. 2013г.
2014г.
7

37

5457,48

16372,44

21829,92

4

7

1377,00

2753,00

4130,00

11

44

6834.48

19125.44

25959.92

1.3. Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган, при
доказана необходимост и мотивирано искане на директора на съответното училище.
2.1. Общински съвет Рудозем на основание чл.11а от Наредба № 7 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 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 МОН – Смолян да разреши сформирането на маломерна паралелка с брой
ученици под 10 за учебната 2013/2014 година, както следва:
А) Към ОУ „Хр. Ботев” с. Елховец:

- III 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 I – VIII клас,с по малко от 10 ученика, както следва:

Училище

Брой
Брой
Допълнителни средства – лв.
маломерни ученици
Септември - Януари Обща
паралелки за
Декември
Септември
сума
дофинанс. 2013г.
2014г.

ОУ „Хр. Ботев”
с. Елховец

1

7

1032,50

3097,50

4130,00

Общо

1

7

1032,50

3097,50

4130,00

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: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№270
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право н пристрояване в УПИ VІІ203, кв.16
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. 38, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 180, във връзка с чл.
182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл.38 а от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Асен Шукеров Инков , право на пристрояване за изграждане на
пристройка със застроена площ 20,04 м2 към жилищна сграда, построена в УПИ
VІІ-203, кв.16 на гр.Рудозем с идентификатор 63207.501.13 , за който е съставен Акт
№ 308 / 15.07.2013 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по
вписванията при районен съд – Мадан с вх. рег.№ 486 /19.07.2013 г.
2. Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от от14.10.1973 г .
3. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване на жилищна сграда построена съгласно Договор
за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имот- частна
общинска собственост представляващ УПИ VІІ-203, кв.16 на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.501.13 с площ на пристрояване 20,04 м 2 в размер на 210,42
лв. на Асен Шукеров Инков .
4. Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
разноски, данъци и такси/ по разпоредителната сделка за учредяване право на
пристрояване върху имота по т.1 от настоящото решение и сключи договор за
учредяване право на пристрояване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……......................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№271
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ХІ, кв.101
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 180, във връзка с
чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл.38 а от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Салих Нуриев Каръшев, право на пристрояване за
изграждане на пристройка със РЗП 33,73 м2 към жилищна сграда, построена в УПИ
ХІ, кв.101 на гр.Рудозем с идентификатор 63207.503.132 , за който е съставен Акт
№ 315 / 01.08.2013 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по
вписванията при районен съд – Мадан с вх. рег.№ 527 /06.08.2013 г.
2. Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 30.10.1995 г.
3. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване на жилищна сграда построена съгласно Договор
за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имот- частна
общинска собственост
представляващ УПИ ХІ, кв.101
на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.503.132 от 30.10.95 г. с площ на пристрояване 33,73 м 2 в
размер на 354,17 лв. на Салих Нуриев Каръшев .
4. Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
разноски, данъци и такси/ по разпоредителната сделка за учредяване право на
пристрояване върху имота по т.1 от настоящото решение и сключи договор за
учредяване право на пристрояване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….........................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№272
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ V-378,
кв.50
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 180, във връзка с чл.
182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл.38 а от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Венцислав Асенов Хаджийски , право на пристрояване за
изграждане на пристройка със застроена площ 30 м2
към жилищна сграда,
построена в УПИ V-378, кв.50 на с.Чепинци , за който е съставен Акт № 314 /
25.07.2013 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при
районен съд – Мадан с вх. рег.№ 553 /27.08.2013 г.
2.Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Заповед №
10 от 22.06.1977 г. за отстъпено право на строеж.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване на жилищна сграда построена съгласно Заповед
№ 10/ 22.06.1977 г. за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху
общински имот- частна общинска собственост представляващ УПИ V-378, кв.50 на
с.Чепинци с площ на пристрояване 30,00 м2 в размер на 150,00 лв. на Венцислав
Асенов Хаджийски.
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
разноски, данъци и такси/ по разпоредителната сделка за учредяване право на
пристрояване върху имота по т.1 от настоящото решение и сключи договор за
учредяване право на пристрояване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:
Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№273
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен – публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 и ал.8
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.15 от НРПУРОИ.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем взема решение за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от общински
недвижим имот – УПИ ХІІІ, кв.37 по ПУП на гр.Рудозем представляващ - терен с
площ 2,40 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска
дейност като същият трябва да бъде в добър външен вид..
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на имота
под наем чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава VІІІ от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на
Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна наемна цена в размер на
2,16 лв. с включен ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№274
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи
предоставени в собственост по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ и постъпили искания за отдаване под наем с вх.
№ 3254/15.07.2013г. на имоти предоставени в собственост по реда на чл. 19 от
ЗСПЗЗ на Община Рудозем.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет гр.Рудозем взема решение с което определя наемна цена на
декар за година в размер на минималните наемни цени за земи от ДПФ за следните
имоти:
- Имот с № 001172 в местност „ Барие “ с начин на ползване- Използв. ливада с

площ 0, 494 д/ка., находящ се в землището на с. Елховец;
- Имот с № 001455 в местност „ Барие “ с начин на ползване- Полска култура с

площ 0, 825 д/ка., находящ се в землището на с. Елховец;
II. Упълномощава Кмета на община Рудозем да сключи Договор за наем за
имотите по т. I за срок от 5 години по реда на чл.37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№275
Препис!
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 26
ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение
№211/28.03.2013 г. на Общински съвет гр. Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на
общински съвет Рудозем – Митко Асенов Младенов и на основание чл. 62, ал. 2 от
АПК и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 от ЗОС във връзка с чл. 54 от
ЗДС.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение №211/28.03.2013г., като в края на т.1 от решението се допълват данните за
имота, а именно „УПИ VII, кв.64 с пл. №839 с площ 800 кв.м. по ПУП на с.Чепинци,
общ.Рудозем”.
По този начин т.1 от Решение №211/28.03.2013г. да се чете както следва:
„1. Предлага на Министерски съвет да бъде прехвърлен безвъзмездно на
община Рудозем, област Смолян правото на собственост върху следния
държавен имот собственост на Министeрство на вътрешните работи:
- УПИ VII, кв.64 с пл. №839 с площ 800 кв.м. по ПУП на с.Чепинци,
общ.Рудозем.”

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

