ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 527
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 г., ПРОТОКОЛ № 54

ОТНОСНО: Даване на мандат от Общински съвет гр.Рудозем, съгласно чл.198е,
ал.3 от Закона за водите за участие в извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВИК в област Смолян.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 179 /24.08.2015 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.198е, ал.3 и
ал.5 от Закона за водите
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
1. Упълномощава Румен Венциславов Пехливанов, кмет на община Рудозем да
участва като представител на Община Рудозем по закон на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Смолян, което ще се проведе на
10.09.2015г. от 13 часа в зала 201 в сградата на областна администрация гр.Смолян.
2. Дава мандат на кмета на Община Рудозем, в качеството му на представител на
Общината в Асоциацията, представяне на позицията на Общината по т.3 от дневния
ред и да гласува „за” сключването на Договор с „ВиК” – Смолян за възлагане на
дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите, а именно стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
съгласно чл.198п, ал.1 от ЗВ и чл.34, ал.2 и ал.3 от Правилника за организация и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
3. Упълномощава инж. Недко Фиданов Кулевски – Зам.-кмет на община Рудозем
да представлява Община Рудозем в Асоциацията по ВиК – Смолян в случаите на
невъзможност на Кмета на Общината да участва лично в общите събрания на
Асоциацията.
4. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приеме
предложенията към същите за информация.
Приложения:
1. Дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на Асоциацията по
ВиК – Смолян;
2. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и представяне на ВиК услуги съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от ЗВ и

чл.34, ал.1 и ал.2 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 528
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 г., ПРОТОКОЛ № 54
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в имот с идентификатор 63207.501.51 Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 180 /24.08.2015
г. 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.38а от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
1. Учредява на Минка Илиянова Кабакова , право на пристрояване за
изграждане на тераса с площ 4 м2 към жилищна сграда с идентификатор
63207.501.51.3.3 , построена в УПИ І-КЖЗ, кв.34 по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.501.51 , за който е съставен Акт № 269 / 24.10.2012 г. за частна
общинска собственост.
2.Собствеността на имота е придобита, съгласно Договор за продажба на държавен
недвижим имот от 03.12.1993 г.

3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване на тераса към жилищен имот- апартамент с
идентификатор 63207.501.51.3.3 придобит с Договор за продажба на държавен
недвижим имот от 03.12.93 г. находящ се в общински имот - частна общинска
собственост представляващ УПИ І-КЖЗ, кв.34 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор
63207.501.51 с площ на пристрояване 4 м2 в размер на 38,40 лв. на Минка Илиянова
Кабакова .
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: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 529
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 г., ПРОТОКОЛ № 54
ОТНОСНО: : „Създаване на местно партньорство с участието на Община Рудозем и
Община Мадан за подаване на Заявление за изразяване на интерес за
реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони“.

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 183 /26.08.2015
г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21 ,
ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 16 от 30 юли 2015 год. за
прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 год. /ПРСР 2014-2020/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони /ЕЗФРСР/

След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Рудозем в създаването на
местното партньорство с териториален обхват всички населени места, попадащи в
административните граници на Община Рудозем и Община Мадан.
2. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за
изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по
ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР.
3. Дава съгласие Община Мадан да бъде Водещ партньор, кандидат и
получател на финансова помощ по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020,
подкрепена от ЕЗФРСР.
4. Дава съгласие Община Мадан - Водещ партньор в партньорството по
проекта, представлявана от Фахри Адемов Молайсенов - Кмет на Община Мадан, в
това си качество да подпише и подаде Заявлението за изразяване на интерес и да
подпише Споразумението за партньорство по проект по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по
ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР.
5. Одобрява и приема избраните представители, въз основа на решения по
Протоколи, съставени на 24.08.2015 г. от проведените подготвителни срещи в община

Рудозем по покана с Изх. № 4355/21.08.2015 г. и в община Мадан по покана с Изх. №
91-00-372/19.08.2015 г. за създаване на местно партньорство между публичния,
стопанския и нестопанския сектор и дава съгласие за подписване на Споразумението за
партньорство към Заявлението за изразяване на интерес за реализиране на проект по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ по ПРСР 2014-2020, подкрепена от ЕЗФРСР. Партньорите за
реализиране на съвместните дейности и отговорности в местното партньорство при
изпълнението на проекта са:

5.1. За публичния сектор:
Обединение от общини, включващо партньорите:
5.1.1. Община Рудозем, БУЛСТАТ: 000615075, със седалище и адрес на
управление: Област Смолян, Община Рудозем, п.к. 4960, гр. Рудозем, бул. „България”
№ 15, представлявана в партньорството от Кмета на община Рудозем.
5.1.2. Община Мадан, БУЛСТАТ: 000614984, със седалище и адрес на
управление: Област Смолян, Община Мадан, п.к. 4900, гр. Мадан, ул. Обединение №
14, представлявана в партньорството от Кмета на Община Мадан.
5.2. За нестопанския сектор:
5.2.1. НЧ „Родопчанка – 2008”, БУЛСТАТ: 175582423, със седалище и адрес на
управление: Област Смолян, община Рудозем, п.к. 4973, с. Рибница, представлявано от
Венцислав Венциславов Пехливанов – Председател.
5.2.2. НЧ „Братан Шукеров – 1953”, БУЛСТАТ: 000609115, със седалище и
адрес на управление: област Смолян, община Мадан, п.к. 4921, с. Върбина,
представлявано от Снежана Асенова Касабова – Председател.
5.3. За стопанския сектор:
5.3.1. ЕТ „Илко Демиров”, БУЛСТАТ: 120064563, със седалище и адрес на
управление: Област Смолян, община Рудозем, п.к. 4960, гр. Рудозем, ул. „5-та”, бл. 20,
ап. 15.
5.3.2. „Е.С.С. – Къмпани” ЕООД, БУЛСТАТ 120562688, със седалище и адрес
на управление: Област Смолян, община Мадан, п.к. 4900, гр. Мадан, ул. „Явор” № 1,
представлявано от Христина Христова Чаръкчиева – Управител.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 530
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 г., ПРОТОКОЛ № 54
ОТНОСНО: Структурата на училищната мрежа и
учебната 2015/2016 година

детските градини за

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 172
/12.08.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл. чл.21 ал.1,т.23 и ал.2 във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, във връзка с
Наредба № 7/29.12.2000г. 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,относно утвърждаване
структура на училищната мрежа и детските градини
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
Общински съвет утвърждава структурата на училищата и детските градини на
територията на община Рудозем за учебната 2015/2016 година , както следва:
І . Училища:


СОУ „Св.св.Кирил и Методий”- /І-XII клас с постоянен адрес гр. Рудозем, ул.
„Хан Аспарух”№ 1 –средищно училище
- І клас – 62 ученика - 3 паралелки
- ІІ клас - 62 ученика - 3 паралелки
- ІІІ клас- 42 ученика - 2 паралелки
- ІV клас - 60 ученика - 3 паралелки
- V клас - 46 ученика - 2 паралелки
- VІ клас - 50 ученика - 2 паралелки
- VІІ клас - 59 ученика - 3 паралелки
- VІІІ клас- 51ученика - 2 паралелки
- ІХ клас - 45ученика - 2 паралелки
- Х клас - 56 ученика - 2 паралелки
- ХІ клас - 47 ученика - 2 паралелки
- ХІІ клас - 45 ученика - 2 паралелки
ОБЩО :
- 625 ученика ,от тях 21 ученика със СОП
- 28 паралелки
- Педагогически персонал – 64 щат. бр.
- Непедагогически персонал -19 щат.бр.



СОУ „Христо Ботев”- І-XII клас с постоянен адрес с.Чепинци ул. „Просвета”№ 17
–средищно училище
-І клас –
-ІІ клас -ІІІ клас –
-ІV клас –
-V клас -VІ клас –
-VІІ клас –
-VІІІ клас –
- ІХ клас –
-Х клас –
-ХІ клас –
-ХІІ клас –

21 ученика
21 ученика
25 ученика
21 ученика
14 ученика
20 ученика
28 ученика
17 ученика
23 ученика
20 ученика
14 ученика
16 ученика

ОБЩО :
-240 ученика ,от тях 9 ученика със СОП
-12 паралелки
-Педагогически персонал – 29 щат.бр.
-Непедагогически персонал – 9 щат.бр.


ОУ „Христо Ботев”- І-VІІІ клас с постоянен адрес с. Елховец , общ. Рудозем –
защитено и средищно училище
-І клас –
7 ученика
-ІІ клас 11 ученика
-ІІІ клас - 11 ученика
-ІV клас - 11 ученика
-V клас 9 ученика
-VІ клас - 12 ученика
-VІІ клас - 11 ученика
-VІІІ клас - 11 ученика
ОБЩО :
-8 паралелки
-83ученика ,от тях 1 ученик със СОП
-Педагогически персонал - 14 щат.бр.
-Непедагогически персонал -3 щат.бр.
ІІ. Детски градини
 ОДЗ „Снежанка” – гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов”
-І група - 26 деца - 1 група
-ІІ група – 52 деца - 2 групи
-ІІІ група/ 5 годишни/ - 42 деца - 2 групи
-ІV група/ 6 годишни/ - 45 деца - 3групи
-яслени групи - 1 група -18 деца
ОБЩО:
- 193 деца
- 9 групи

-Педагогически персонал - 16 и 1 музикален педагог – щат.бр.
-Непедагогически персонал - 16 щат.бр.



ЦДГ- „Възраждане”- гр.Рудозем ул. „Васил Априлов”
- 1 смесена група – 20 деца
- в това число - 5годишни - 5 деца , 6 годишни - 2 деца и 1 дете със СОП
- Педагогически персонал – 2 щат.бр.
- Непедагогически персонал – 2 щат.бр.



ЦДГ”Елица” – село Чепинци ул.”Демокрация"№ 30
- І група – 21 деца
- ІІ група – 5 годишни- 23деца
- ІІІ група – смесена - 5 годишни - 8 и 6годишни - 11деца
ОБЩО :
- 63деца
- 3 групи
- Педагогически персонал – 6 щат.бр.
- Непедагогически персонал -7 щат.бр.

-

ЦДГ „Дъга” – с. Елховец, общ. Рудозем
І група - 21 деца
В това число -1 дете със СОП
ІІ група - 16
в това число-5 годишни – 7 деца, 6 годишни - 9 деца, от тях - 2 деца със
СОП

-

ОБЩО:
-37 деца
-2 групи
Педагогически персонал – 4 щат.бр.
Непедагогически персонал – 5 щат.бр.


-

ЦДГ „Слънце” – с. Рибница, общ. Рудозем
1смесена група – 20 деца
в това число-5годишни – 10 деца, 6 годишни - 2 деца
Педагогически персонал -2 щат.бр.
Непедагогически персонал - 2 щат.бр.



-

ЦДГ „Мечо Пух” – с. Пловдивци, общ. Рудозем
1смесена група -15
в това число - 5 годишни - 3деца ,6 годишни- 3 деца
Педагогически персонал - 2 щат.бр.
Непедагогически персонал - 2 щат.бр.
ЦДГ „Борие” – с. Борие, общ. Рудозем
1 смесена група – 14 деца
в това число-5 годишни -9 деца ,6 годишни -2 деца и 1дете със СОП
Педагогически персонал -2 щат.бр.
Непедагогически персонал -2 щат.бр.
ЦДГ”Войкова лъка” с.Войкова лъка общ.Рудозем
-1 смесена група –15 деца

- в това число -5 годишни-2 деца и 6 годишни-2 деца
- Педагогически персонал – 2 щат.бр.
- Непедагогически персонал – 2 щат.бр.
Средната посещаемост в детските градини за месец не трябва да бъде по
малко от 12 деца в група.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 531
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.08.2015 г., ПРОТОКОЛ № 54
ОТНОСНО: Разрешаване на маломерни паралелки в училищата от общината за
учебната 2015/2016 година
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
173/12.08.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.11ал.1, ал.2 и ал.3 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
След проведено 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 утвърждава за
учебната 2015/2016 година следните маломерни паралелки в общинските училища :
А) Към ОУ „Хр.Ботев” с.Елховец:
- ІІ клас
- ІІІ клас
- ІVклас
- VІ клас
- VІІ клас
- VІІІ клас

-

11 ученика
11 ученика
11 ученика
11 ученика
11 ученика
11 ученика

Б) Към СОУ „Хр.Ботев” с.Чепинци:
- V - клас
- VIІІклас
- ХІклас
- ХІІ клас

- 14 ученика
- 16 ученика
- 14 ученика
- 16 ученика

1.2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените единни разходни стандарти за общообразователните училища с
маломерни паралелки от І-ХІІ клас, не по малко от 10 ученика,както следва:
Училище

Брой
маломерни
паралелки

Брой
Допълнителни средства – лв.
ученици за Септември Януари Обща
дофинансир Декември
Септември
сума
ане
2015г.
2016г.

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

6

36

3900 лв.

7800 лв.

11700 лв.

4

12

1300 лв.

2600лв.

3900 лв.

10

48

5200 лв.

10400

15600 лв.

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 2015/2016 година, както следва:
А) Към ОУ „Хр. Ботев” с. Елховец:
- І клас -1 паралелка – 7 ученика
-V клас-1 паралелка - 9 ученика
2.2. Осигуряване допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти, за общообразователни училища с
маломерни паралелки от I – ХІІ клас,с по малко от 10 ученика, както следва:

Училище

Брой
маломерни
паралелки

Брой
Допълнителни средства – лв.
ученици за
Септември Януари Обща
дофинансиране Декември
Септември
сума
2015г.
2016г.

ОУ „Хр. Ботев”
с. Елховец

2

18

1950лв.

3900 лв.

5850 лв.

Общо

2

18

1950 лв.

3900 лв.

5850 лв.

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: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

