ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-34-10;факс.0702/6-34-43; obs_secretary@bobovdol.eu ; ул.”27-ми Октомври”№ 2

Препис-извлечение от Протокол № 11
от 19.09.2012 год. от извънредно заседание
на Общински съвет – Бобов дол
................................................................
На основание резултатите от проведеното явно гласуване /гласували 12
общински съветници, от които 12 бр. - ЗА/, Общински съвет – Бобов дол прие
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Сформиране на паралелки под минималния брой ученици за учебната
2012/2013 година.
2.Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно:Промяна в условията на инвестиционният кредит, отпуснат по
Договор за кредит № 296/29.11.2006 г.
3. Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов
дол, относно: План-график за разплащане на просрочените задължения към
31.12.2011 год. през 2012 год.
4.Разни.
По т. 1 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Сформиране на паралелки под минималния брой ученици за учебната
2012/2013 година.
................................................................
На основание чл.21, ал.1.т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1 т.2, ал.2, ал.3 и
ал.4 от Наредба7/ 18.02.2000г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките
и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/изм.ДВ бр.27 и 70 от
2008 г., изм.ДВ бр.4 от 2010 г.; изм. и доп., бр.75 от 24.09.2010 г.; изм.и доп., бр.17 от
28.02.2012 г. и резултатите от проведеното гласуване /гласували 11 общински
съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 131
Общински съвет Бобов дол разрешава формиране на три самостоятелни
паралелки в СОУ”Христо Ботев”гр.Бобов дол, под определения от Наредба
№7/18.02.2000г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/изм.ДВ бр.27 и 70

от 2008 г., изм.ДВ бр.4 от 2010 г.; изм. и доп., бр.75 от 24.09.2010 г.; изм.и доп., бр.17
от 28.02.2012 г. минимум за учебна 2012/2013 година както следва:
І клас-11 ученици;
VІ клас-16 ученици;
VІІІ клас-10 ученици.
................................................................
На основание чл.21, ал.1.т.23 от ЗМСМА, и резултатите от проведеното
гласуване /гласували 11 общински съветници, от които 11 бр.-ЗА/, Общински съвет –
Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 132

Общински съвет- Бобов дол да свика заседание за разглеждане проблемите
на образованието в Община Бобов дол, с участието на представител от Регионален
инспекторат по образованието – Кюстендил.
По т. 2 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно:Промяна в условията на инвестиционният кредит, отпуснат по Договор за
кредит № 296/29.11.2006 г.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, изречение първо от ЗМСМА, и резултатите от
проведеното поименно гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.ЗА/, Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 133
Общински съвет - Бобов дол упълномощава Кмета на Община Бобов дол да
подпише анекс към Договор № 296/29.11.2006 г., съгласно който общият годишен
размер на дължимата сума по кредита за 2012 г. да бъде до 360 000 лв.
................................................................
По т.3 от дневния ред:
Докладна записка от инж. Кирил Атанасов Станчев – Кмет на Община Бобов дол,
относно: План-график за разплащане на просрочените задължения към 31.12.2011
год. през 2012 год.
................................................................
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и резултатите от проведеното
поименно гласуване /гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/, Общински
съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 134

Общински съвет – Бобов дол приема план-график за разплащане на
просрочените задължения към 31.12.2011 г. през 2012 г. по тримесечия, съгласно
приложение №1.
Приложение №1
Общ размер на просрочените задължения за разплащане
от бюджета през 2012 г. с източник на средства – приходи
от имуществени данъци
в т.ч.:
- за разплащане в I-во тримесечие
- за разплащане във II-ро тримесечие
- за разплащане в III-то тримесечие
- за разплащане в IV-то тримесечие

267 300 лв.

66 825 лв.
66 825 лв.
66 825 лв.
66 825 лв.

................................................................
По т.4 от дневния ред:
Разни.
................................................................
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и резултатите от проведеното
поименно гласуване / гласували 13 общински съветници, от които 13 бр.-ЗА/,
Общински съвет – Бобов дол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 135

Общински съвет – Бобов дол отпуска парична помощ на г-жа Галя
Славчева Костадинова от гр. Бобов дол, ул.”Иван Вазов”, бл. 39, вх. А, ет. 1, ап. 2,
в размер на 400 /четиристотин/ лева.
................................................................
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