ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 60
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Участието на община Рудозем, като партньор в проект „Развитие
на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите в
Средните Родопи” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 на Оперативна програма «Регионално
развитие»
2007-2013 г.
Във връзка с докладна записка с вх.№161/23.02.2012г. от Кмета на Община
Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласието си Община Рудозем да
участва като партньор в проект „Развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дестинациите в Средните Родопи” по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 на
Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. в партньорство с
общини Смолян, Златоград и Чепеларе и РТА „Родопи”
2. Общински съвет – гр. Рудозем ще осигури средства за съфинансиране в
размер до 1% от общата стойност на проекта, тоест до 5 000 /пет хиляди/ лева.
3. Община Рудозем ще изпълнява задължителните дейности по проекта
(рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и
изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) в период до
1 г. след приключване на дейностите по Проекта.
4. Общински съвет – Рудозем упълномощава Кмета на Община Рудозем да
подпише Договор за партньорство с общините Смолян, Златоград, Чепеларе и РТА
„Родопи”.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:--Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 61
по протокол №5/02.03.2012г.
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор
№21/322/00077 от 23.10.2009г. и Анекс II от 08.12.2011г. по мярка 322 за Проект
„Реконструкция на улици „Снежанка”, „Здравец” „Бор” в с. Чепинци община
Рудозем.”, сключен между Община Рудозем и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.12 от Наредба № 24 от 29
юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г., на основание чл.115 ал.4 от
Постановление №367 на МС от 29.12.2011г. и чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №
21/322/00077 от 23.10.2009г. по мярка 322 за Проект „Реконструкция на улици
„Снежанка”, „Здравец” „Бор” в с. Чепинци община Рудозем.”, сключен между
Община Рудозем и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов.
Във връзка с докладна записка с вх.№163/24.02.2012г. от Кмета на Община
Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на общината Рудозем да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 66 617,50лв. (словом: Шейсет и шест хиляди
шестотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки) за обезпечаване 110 % на
разходите за данък добавена стойност към авансовите плащания по договор за
отпускане на финансова помощ № 21/322/00077 от 23.10.2009г. и Анекс II от
08.12.2011г по мярка 322 за Проект „Реконструкция на улици „Снежанка”,
„Здравец” „Бор” в с. Чепинци община Рудозем.”сключен между Община Рудозем и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Рудозем да подготви необходимите
документи за получаване на ДДС по авансови плащания по договор №
21/322/00077 от 23.10.2009г. и Анекс II от 08.12.2011г и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Рудозем ,
проведено на 02.03.2012г., Протокол №.5/02.03.2012г., т.2 от дневния ред по доклад
№ 163/24.02.2012г. при кворум от 15 общински съветника и след проведено
съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 0 „против” 0 „въздържали
се”, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:--

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 62
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Поправка на явно допусната фактическа грешка в решение №363
от 17.08.2011г.
Във връзка с докладна записка с вх.№166/27.02.2012г. от Кмета на Община
Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.44 ал.1 т.2 и т.7 , във връзка с чл.21 ал.1 т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр. Рудозем
установи и коригира допусната явна фактическа грешка в предложение за
безвъзмездно преотстъпване на собственост на държавни имоти собственост на
МВР чрез Министерски съвет и Областен управител на обл. Смолян, където в
Решение №363 от 17.08.2011 г. или „…застава с. Чепинци УПИ VI, кв.64, пл.№505
с площ 786,0 кв.м. ….”, се коригира с „…застава с. Чепинци УПИ VI, кв.64, пл.505 с
площ 7860 кв.м….”.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 63
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Безвъзмездно преотстъпване на собственост на държавни имоти
собственост на МВР чрез Министерски съвет и Областен управител на
община Рудозем.
Във връзка с докладна записка с вх.№162/23.02.2012г. от Кмета на Община
Рудозем и на основание чл.21 ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от ЗОС и във връзка с
чл.54 от ЗДС за допълнение на Решения №358/30.04.2012г. и №363/17.08.2011г. на
ОбС Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
Допълва Решения №358/30.04.2003г. и №363/17.08.2011г. на Общински съвет
със следния текст:
1. Предлага на Министъра на вътрешните работи да бъдат прехвърлени
безвъзмездно следните държавни имоти, собственост на МВР:
- Имот пл.№000013 в землището на с. Мочуре с ЕКТТ49165 с площ
6227 кв.м. ведно с построена двуетажна сграда със застроена площ
249 кв.м. за който е съставен АДС №1606/01.03.2006г.
- Имот пл.№118001 в землището на с. Чепинци с ЕКТТ80399 с площ 1491
кв.м. за който е съставен АДС №2722/02.03.2006г.
- Имот пл. № 118002 в землището на с. Чепинци с ЕКТТ80399 с площ 7586
кв.м. ведно с построени в него сгради за който е съставен АДС №
448/08.01.1998г.
- Имот пл. № 118003 в землището на с. Чепинци с ЕКТТ80399 с площ 262
кв.м. за който е съставен АДС №1630/03.04.2006г.
- Имот пл.№ 118004 в землището на с. Чепинци с ЕКТТ80399 с площ 626
кв.м. за който е съставен АДС №2721/02.03.2006г.
- УПИ V, кв.64 по ПУП на с. Чепинци със застроена и незастроена площ 497
кв.м. ведно с построена в него двуетажна сграда за който е съставен АДС
№30-6/20.09.1978г.
2. Община Рудозем декларира, че няма да предявява претенции за целева
субсидия от Министерството на финансите за поддръжка на имотите.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 64
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. №219/16.01.2012г. от Розета Чечкова Началник на Общинска служба по земеделие - гр. Рудозем за предоставяне на
имоти.
Във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 143/ 14.02.2012г. от Кмета на
Община Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общинският съвет
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал.2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински съвет –
гр. Рудозем дава съгласието си да се предоставят на Общинска служба по
земеделие - гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ по
решение №529/23.02.1993г. на наследниците на Фаик Салихов Караибрахимов
следните имоти:
1. В землището на с. Войкова лъка с проектен № 030024- Нива, 6-та
категория с размер 0,453 дка, представляващ част от имот №030014,
собственост на Община Рудозем при граници:
Имот с № 030025 – Нива – Община Рудозем
Имот с № 030013 – Ливада – насл. на Мехмед Ахмедов Махуров
Имот с № 000022 – Гор. Стоп. Тер. - ДАГ
2. В землището на с. Елховец с проектен № 001597 – Ливада, 9-та
категория с размер 0, 189 дка, представляващ част от имот №001213,
собственост на Община Рудозем при граници:
Имот с № 001603 – гора в зем. земи – Община Рудозем
Имот с № 008009 – Път IV кл. – Община Рудозем
3. В землището на с. Елховец проектен № 001602 – Ливада, 9-та
категория с размер 0, 133 дка, представляващ част от имот №001213,
собственост на Община Рудозем при граници:
Имот с № 008009 – път IV кл. – Община Рудозем
Землищна граница:
Имот с № 001603 – гора в зем. земи – Община Рудозем
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против: -Въздържали се: -Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 65
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 220/16.01.2012г. от Розета Чечкова Началник на Общинска служба по земеделие – гр. Рудозем, за предоставяне на
имот в землището на с. Елховец.
Във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 142/ 14.02.2012г. от Кмета на
Община Рудозем
След състоялото се поименно гласуване Общинският съвет
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал.2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински съвет –
гр. Рудозем дава съгласието си да се предостави на Общинска служба по земеделие
- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ по решение
№529/23.02.1993г. на наследниците на Салимехмед Асанов Хаджийски следния
имот:
1. В землището на с. Елховец с проектен № 001609 – Ливада, 9-та
категория с размер 4, 117 дка, представляващ част от имот №001119,
собственост на Община Рудозем при граници:
Имот с № 001610 – Полска култура – Община Рудозем
Имот с № 001206 – жил. територия – с. Елховец
Имот с № 001118 – Полска култура – насл. на Мохарем Ахмедов Хаджийски
Имот с № 001238 – Залесена терит. - ДАГ

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:---

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 66
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост
Във връзка с докладна записка с вх.№ 94/10.01.2012г. от Кмета на Община
Рудозем,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост
1. Общински съвет - Рудозем взема решение за провеждане на търг за
отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещение с площ
9,61 кв.м. на първи етаж от общински недвижим имот - публична
общинска собственост, представляващ Кметство и здравна служба,
построен в УПИ VI – 217, кв.2 по ПУП на с. Равнината предназначен за
административен офис.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на имота
под наем чрез търг по реда на Глава VIII от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Общински
съвет - Рудозем при първоначален месечен наем от 19,03 лв.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:
Въздържали се:

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 67
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Промяна на предназначение и изготвяне на оценка на имот.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 89/21.12.2011г. от Кмета на Община
Рудозем,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. На основание чл.6 ал.1 от ЗОС общински имот УПИ III – 217, кв.2
с. Равнината с площ 572 кв.м. придобива статут на частна общинска
собственост.
2. На основание чл.8 ал.1 от ЗОС Общински съвет гр. Рудозем
упълномощава Кмета на общината да възложи изготвяне на оценка на
земята за продажба.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 68
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Предложение за бракуване на моторни превозни средства –
собственост на община Рудозем.
Във връзка с докладна записка с вх.№101/13.01.2012г. от Кмета на Община
Рудозем,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с докладна
записка с вх.№4899/07.12.2011г. на Ръководителя на Автотранспортното
стопанство в община Рудозем
1. Дава съгласие за бракуване на следните моторни превозни средства
собственост на община Рудозем:
1.1. Сметосъбирачен автомобил Лиаз Мадара 100.020 тип Б.О.Б.Р. с
ДК № СМ1039МС, рама № К2ЕD039, двигател №3110596
1.2. Товарен автомобил ГАЗ 5312 – самосвал, с ДК № СМ1038МС,
шаси №65246, двигател №272196.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия по бракуване
на МПС по т.1.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:13
Против:1
Въздържали се:1
Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 69
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Утвърждаване местната комисия по ЗУПГМЖСВ
Във връзка с докладна записка с вх.№ 90/21.12.2011г. от Кмета на Община
Рудозем
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.8 ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с
Многогодишни жилищно – спестовни влогове и във връзка с чл.16 от Правилника за
прилагането му Общински съвет определя комисията в следния състав:
Председател: Незиха Хайриева Хутева
Членове:
Рудозем

1. Андрей Пехливанов – младши юрисконсулт при Община
2. Бранимир Иванов – представител на гражданите притежаващи
дългогодишни жилищно – спестовни влогове.
3. Елена Димовска - спец. „ Общ.с. и РОИ” при Община
Рудозем
4. Силвия Овчарска - касиер при Община Рудозем

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 70
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска
собственост на Читалище „Родопчанка – 2008” с. Рибница.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 107/20.01.2012г. от Кмета на Община
Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.39 ал.4 от ЗОС
1. Общински съвет Рудозем учредява безвъзмездно право на ползване на
Читалище „Родопчанка-2008” с. Рибница върху имот пл.№479 със
застроена и незастроена площ 6204 кв.м. ведно с построени в него
двуетажна масивна сграда /бивше училище/ със застроена площ 283 кв.м.
и едноетажна масивна сграда /тоалетна/ със застроена площ 30 кв.м. с.
Рибница за срок от 10 год.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 71
Взето на петото извънредно заседание на Общински съвет Рудозем, състояло
се на 02.03.2012г.
ОТНОСНО: Предоставяне на дарение в полза на Областна дирекция на
МВР – Смолян.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 104/17.01.2012г. от Кмета на Община
Рудозем
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет
Рудозем взема решение за предоставяне на дарение в полза на
Областна дирекция на МВР – Смолян на 1800 литра бензин А95
за бюджетната 2012 г., които да бъдат предоставяни периодично
по 150 литра месечно за нуждите на Полицейски участък
Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали: 15
Гласували:15
За:14
Против:-Въздържали се:1
Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

