ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№83
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „Прогрес –
Строй” ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от управителя на
„Прогрес – строй” ЕООД - Румен Ясенов Момчилов и на осн. чл.137 ал.1 т.3 и
във връзка с чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния отчет на общинска фирма “ Прогрес – строй”
ЕООД за 2011година.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№84
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма “Рудозем
Инвест” ЕООД .
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на управителя на
„Рудозем Инвест” ЕООД - Александър Хубенов Кехайов и на осн. чл.137 ал.1
т.3 и във връзка с чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1.Приема годишния отчет на общинска фирма “ Рудозем Инвест”
ЕООД за 2011година.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№85
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „МБАЛ –
Рудозем” ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на управителя на
„МБАЛ – Рудозем” ЕООД – д-р Цвятко Славов Хаджиев и на осн. чл.137 ал.1
т.3 и във връзка с чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1.Приема годишния отчет на общинска фирма “ МБАЛ - Рудозем ”
ЕООД за 2011година.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№86
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Предоставяне на кухненски инвентар собственост на
“МБАЛ - Рудозем” ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от председателя на
Общински съвет Рудозем – Митко Асенов Младенов и на осн. чл.21 ал.1 т.8 от
ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.

Да бъдат дарени на Пенсионерски клуб - гр. Рудозем следните
вещи собственост на „МБАЛ – Рудозем” ЕООД:







Чинии алпака – 60 бр.
Тенджери алпака - 3 бр.
Тава алпака – 1 бр.
Газова бутилка - 1 бр.
Бидон пластмасов – 1 бр.
Комплект кухненски ножове – 1 бр.

2. Упълномощава управителя на „МБАЛ – Рудозем” ЕООД д-р
Цвятко Славов Хаджиев да предприеме необходимите действия за
осъществяване на дарението.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№87
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „СМДЛ –
Рудозем” ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на управителката
на „СМДЛ – Рудозем” ЕООД - Емине Миминова Балева и на осн. чл.137 ал.1
т.3 и във връзка с чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния отчет на общинска фирма “ СМДЛ - Рудозем ”
ЕООД за 2011година.
2. Препоръчва на Кмета на общината да извършва редовно
доплащане към дружеството, за да не се получава социално напрежение.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№88
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Проект „Енергийно ефективни подобрения в
обществени сгради” финансиран от Международен Фонд Козлодуй.
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.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.9, ал.1 от Закона за общинските бюджети
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет град Рудозем декларира, че ще осигури
допълнително 104 446,48 лв. за съфинансиране по проект „Енергийно
ефективни подобрения в обществени сгради” финансиран от Международен
Фонд Козлодуй, в това число: за СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Рудозем са
необходими 38 433,32 лв. и за СОУ „Христо Ботев” с. Чепинци – 66 013,16 лв.
необходими за ремонт на покрив, стрехи, улуци, водосточни тръби,
гръмоотводни инсталации и др.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да подготви необходимите
документи свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на
газобутилкови инсталации на метан за СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.
Рудозем и СОУ „Христо Ботев” с. Чепинци.
3. Необходимите средства по т.1 и т.2 да бъдат заложени в Капиталовите
разходи при актуализацията на бюджета за 2012 г.
4. Дава разрeшение за ползване на средствата от кредитната линия.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№89
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Ремонт на покривите на ОУ „Христо Ботев”- с. Елховец
и бившето училище „Петър Берон” – гр. Рудозем, кв. Възраждане.
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.8 ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с
чл.9, ал.1 от Закона за общинските бюджети
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет град Рудозем декларира, че ще осигури 51 563,11 лв.
за ОУ „Христо Ботев”- с. Елховец, които са необходими за ремонт на покрива.
2. Общински съвет град Рудозем декларира, че ще осигури 28 812,32 лв.
за бившето училище „Петър Берон” – гр. Рудозем, кв. Възраждане, които са
необходими за ремонт на покрива.
3. Необходимите средства по т.1 и т.2 да бъдат заложени в Капиталовите
разходи при актуализацията на бюджета за 2012 г.
4. Дава разрeшение за ползване на средствата от кредитната линия.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№90
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Възстановяване на разходвани средства към МРРБ
гр. София, при изпълнение на СМР дейности по обект: „ Ремонт на
учебни помещения за Учебен център”.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 44 ал.1
т.5, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – гр. Рудозем упълномощава Кмета на община
Рудозем да възстанови сумата от 4 431, 41 евро на МРРБ гр. София,
неправомерно разходвана по обект „Ремонт на учебни помещения за
Учебен център”.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№91
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Комплексен проект за обект «Техническа помощ за
интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция
за отпадни води – гр.Рудозем – в двете направления - по поречието на р.
Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна
и водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия».

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.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129 ал.1 от Закона за устройство на
територията
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общинският съвет одобрява предложените от Общинския експертен
съвет по устройство на територията, Подробни устройствени планове по
Комплексен проект: Комплексен проект за обект «Техническа помощ за
интегриран проект: Довеждащи колектори до пречиствателна станция за
отпадни води – гр.Рудозем – в двете направления - по поречието на р.
Чепинска и река Елховска и изграждането на вътрешна канализационна и
водоснабдителна мрежа на населените места по двете поречия», както
следва:
1. ПУП за Канализационен колектор с. Пловдивци – с. Елховец - гр.
Рудозем ЛОТ 1, махали Хаджарско, Въргови къшли и Черешово;
2. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Корита с. Пловдивци, ЛОТ 2.
3. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Елховец
- ЛОТ 3.
4. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Витина,
гр. Рудозем - ЛОТ 4.

5. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Бърчево
- с. Войкова лъка - ЛОТ 5.
6. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Бяла
река - ЛОТ 6.
7. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - кв.
Мейково, гр. Рудозем - ЛОТ 7.
8. ПУП за реконструкция на вътрешна канализационна мрежа централна
градска част – гр. Рудозем и кварталите VI и VII площадка и
водопроводна мрежа квартали VI и VII площадка - ЛОТ 8.
9. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Борие ЛОТ 9.
10. ПУП за вътрешна и водопроводна мрежа - с. Чепинци - ЛОТ 10.
11. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Рибница
- ЛОТ 11.
12. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. СопотаЛОТ 12.
13.ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - с. Оглед с. Грамаде - ЛОТ 13.
14. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа - махала
Дуревска - ЛОТ 14.

Решението след влизането му в сила да бъде съобщено в Държавен
вестник по реда на чл.130 ал.1 от Закона за устройство на територията.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№92
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Парцеларен план /план за елементите на техническата
инфраструктура/ извън границите на урбанизираната територии/ на
довеждащ колектор за отпадни води от с. Чепинци до гр. Рудозем.
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.11 от Закона за местното сомоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.129 ал.1 от Закона за устройство на територията
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общинският съвет одобрява, приетия от Общинския експертен съвет
по устройство на територията Парцеларен план /план за елементите
на техническата инфраструктура/ извън границите на урбанизираната
територии/ на довеждащ колектор за отпадни води от с. Чепинци до гр.
Рудозем.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№93
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Избор на представител на 3,84 % /на стойност 91,340,16
лв./от дяловете в капитала на МБАЛ „Братан Шукеров” – гр. Смолян.

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.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общинският съвет гр. Рудозем избира 3.84 процента от дяловете в
капитала на МБАЛ “ Братан Шукеров” - гр. Смолян, собственост на
Община Рудозем да бъдет представлявани на редовното общо събрание
на акционерите от Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община
Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№94
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Предложение за бракуване на моторни превозни средства собственост на община Рудозем.
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 Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие за продажба на следните моторни превозни средства
собственост на община Рудозем:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Лек автомобил УАЗ 469Б с рег. № СМ1036МС
Лек автомобил ВАЗ 2121 с рег. № СМ8212АК
Лек автомобил MAZDA Е2200 бус 8+1 места с рег. №СМ9915АС
Трактор колесен – ТК 80 БХ.025 с рег. № СМ00129.

2. Възлага на Кмета на общината да предприеме действия по продажба
на всички моторни превозни средства по т.1.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№95
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Имот – публична общинска собственост престанал да има
такова предназначение.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.6 ал.1 от
ЗОС и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. УПИ V - детска градина, кв.4 по ПУП на с.Корита със застроена и
незастроена площ 693 м2 ведно с построена в него двуетажна сграда –
/гредоред/ със застроена площ 218 м2 придобива статут на частна
общинска собственост.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№96
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на осн. чл.21, ал.1
т.8 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Да се извърши разпореждане чрез публичен търг с недвижими имоти
– частна общинска собственост чрез отстъпване право на строеж както
следва :

N по
Ред

Кв.,УПИ
Петно

Площ
/кв.м/

Цена
/лв./

1

Населено
Място
/ гр.с. /
2

3

5

6

1

Гр.Рудозем

19,50

390

2

Гр.Рудозем

21

420

3

Гр.Рудозем

28

560

4

Гр.Рудозем

УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.28
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.29
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.30
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.32

21

420

5

Гр.Рудозем

6

Гр.Рудозем

7

Гр.Рудозем

8

Гр.Рудозем

9

Гр.Рудозем

10

Гр.Рудозем

11

Гр.Рудозем

12

Гр.Рудозем

13

Гр.Рудозем

14

Гр.Рудозем

15

Гр.Рудозем

16

Гр.Рудозем

17

Гр.Рудозем

18

Гр.Рудозем

19

Гр.Рудозем

УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.33
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.34
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.35
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.36
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.37
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.38
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.39
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.40
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.41
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.42
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.45
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.46
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.47
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.48
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.49

21

420

21

420

18

360

18

360

15

300

19,50

390

15

300

15

300

13,5

270

13,5

270

12,70

260

12,70

260

13,95

280

13,95

280

11

220

20

Гр.Рудозем

21

Гр.Рудозем

УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.50
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.51

11

220

11

220

2. Възлага на Кмета на общината да организира търга съгласно
изискванията на НРПУРОИ .
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№97
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – 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
от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1 т.8 от ЗмСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем взема решение за провеждане на
публичен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на
помещение с площ 35,61 кв.м. на първи етаж на общински недвижим
имот - публична общинска собственост, представляващ Дом на
културата, ул. „ България” №13, град Рудозем, построен в УПИ II –
226, кв.34 по ПУП на града предназначен за всестранни услуги.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
имота под наем чрез публичен 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 59,82 лв.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№98
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 1662 /12. 04. 2012г. от Розета
Чечкова - Началник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем, за
предоставяне на имот в землището на с. Оглед.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и в изпълнение на § 27, ал.
2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр.62 от 2010г./ Общински Съветгр. Рудозем
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Дава съгласието си да се предостави имот в землището на с. Оглед с
проектен № 000054 – Пасище мера – 2,516 дка на Общинска служба по
земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по
решение № 112/16. 02. 1993г. на наследниците на Тефик Раифов Ортакчиев.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№99
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Изграждане на обществен съвет.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 35 от
ЗСП ,чл. 52 от ППЗСП и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет Рудозем създава Обществен съвет, който да оказва
съдействие при извършване на дейностите по социално подпомагане и
упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване, в състав:
1. Манчо Трампов - Директор на СОУ „ Христо Ботев” с. Чепинци;
Общински съветник – Член на комисията по образование, култура,
здравеопазване и спорт. - Председател на Обществения съвет
2. Незиха Хутева - Общински съветник - Член на комисията по
образование, култура, здравеопазване и спорт.
3. Свилен Терзиев - Общински съветник - Член на комисията по
образование, култура, здравеопазване и спорт.
4. Минка Башева - Старши експерт - Дирекция „ Бюро по труда”.
5. Адреана Кехайова - Главен експерт „ Програми и проекти”.
6. Юлия Гаджалова – Технически сътрудник
7. Емил Кехайов – Член на управителния съвет на Сдружение
„ Младежки инициативи за развитие”, гр. Рудозем.
8. Севда Маданска - Председател на съюза на слепите и инвалидите.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№100
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на социалните услуги на
общинско ниво за периода 2012 – 2013г.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 19 ал.2
от Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема План за развитие на социалните услуги на
общинско ниво за периода 2012 – 2013г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№101
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето 2012 г.

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. 12 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема „ Общинска програма за закрила на детето 2012 г. „

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№102
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Тарифа за изчисляване на потребителска такса при
предоставяне на услуги от център за социални услуги в домашна среда.

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 Закона за местното самоуправление и местната администация и във връзка
с чл.8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Закона за
социалното подпомагане.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем приема: Тарифа за изчисляване на
потребителската такса при предоставяне на услуги от център за
социални услуги в домашна среда, както следва:
Чл.1. Такси за потребителите на услуги:
/1/ Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от
19.05.1998, изм. и доп.ДВ. бр. 120 от 2002г. и ДВ. бр. 18 от 2006г.), социалните
услуги се извършват срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват.
/2/ За ползване на услугите в център за услуги в домашна среда
,потребителите заплащат месечна такса, в съответствие с установената
практика по Национална програма «Асистенти на хора с увреждания».
/3/ Месечната потребителска такса за ползване на услугите в центъра за
услуги в домашна среда е в размер, определен съгласно Методика за
изчисление на потребителската такса по Национална програма „Асистенти на
хора с увреждания” – Приложение № 3 от НП “АХУ” (Приложение Л).

Чл.2. Методика за изчисление на потребителската такса:
/1/ Потребителските такси по дейност са обвързани със стойността на
услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.
/2/ Минималната потребителската такса за дейността през 2012г. е 0.17
лв./час
/3/ Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез
въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.17
лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок,
колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на
диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите през 2012г.
се извършва по следния начин:

1. Гарантирания минимален доход1[1]
(ГМД)
2. Двукратния размер на ГМД
3. Трикратния размер на ГМД
4. Четирикратния размер на ГМД
5. Петкратния размер на ГМД

1.0

Диференцирана
ставка за
потребителска
такса
0.17 лв./час

1.1
1.3
1.5
1.8

0.19 лв./час
0.22 лв./час
0.26 лв./час
0.31 лв./час

6. Шесткратния размер на ГМД

2.0

0.34 лв./час

Потребители, чийто доход е равен или
по-нисък от:

Коефициент

/4/ Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой
получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.
/5/ Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания
минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на
услугата - 1.70 лв./час.
РАЗМЕР НА МЕСЕЧНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА
Потребители,
Коефициент Диференцирана Гарантиран Деференцирана
чийто доход е
ставка за
минимален
ставка на
равен или по-нисък
потребителска
доход
потребителскат
от:
такса
такса за услугата
1. гарантирания
1.0
0.17 лв./час
до 65 лв.
0,17 лв./час
минимален доход
1

Определян ежегодно с ПМС, през 2009 г. се равнява на 65 лв.

2. двукратния
размер на ГМД
3. трикратния
размер на ГМД
4. четирикратния
размер на ГМД
5. петкратния
размер на ГМД
6. шесткратния
размер на ГМД

1.1

0,19 лв/ час

1.3

0,22 лв./час

1,5

0,26 лв./час

1,8

0,31 лв. -/час

2,0

0,34 лв/час

от 65,01130,00 лв.
от 130,01195,00 лв.
от 195,01260,00 лв.
от 260,01325,00 лв.
от 325,01390,00 лв.
над 390,01
лв.

0,19 лв./час
0,22 лв./час
0,26 лв./час
0,31 лв./час
0,34 лв./час
1,70 лв./час

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№103
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7

ОТНОСНО: Кандидатстване на народно читалище „Родопчанка –
2008” с. Рибница по „Програма за развитие на селските райони”.

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 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, ал.1. т.1 и т.4 от Наредба № 24
от 29.07.2008 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 – 2013г.,издадена от
Министерството на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.,
изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010 г., бр. 45 от 15.06.2010 г.,
в сила от 15.06.2010 г., изм., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм.
и доп., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр.
49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от
2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от
16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да обяви, сградата, в която се помещава Народно читалище
“ Родопчанка – 2008” с. Рибница за обществена сграда с местно
историческо и културно значение.

2. Да подкрепи кандидатстването на Народно читалище
“ Родопчанка – 2008” с. Рибница, общ. Рудозем за проект „Ремонт
на Народно читалище “ Родопчанка – 2008” с. Рибница, Община
Рудозем, обл. Смолян”, пред Държавен Фонд Земеделие по
Мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места”,
Приоритетна ос 3 от „ Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.”
3. Да удостовери, че реализирането на проект „Ремонт
на Народно читалище “ Родопчанка – 2008” с. Рибница, Община
Рудозем, обл. Смолян”, е в съответствие с основните приоритети,
заложени в Общинския план за развитие на Община Рудозем за
периода 2007 – 2013 година.
4. Възлага на кмета на община Рудозем да разпореди в
съответствие с нормативните актове да се учреди право на
строеж за срок от 7 години в полза на Народно читалище
„Родопчанка-2008“ - ползващо сграда, находяща се в с.
Рибница.
Възлага на главния архитект на община Рудозем да подготви
необходимите документи и съответно разрешение за строеж за
проект ”Ремонт на Народно читалище „Родопчанка-2008“ с.
Рибница, община Рудозем, обл. Смолян”, при спазване на
съответните нормативни изисквания.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№104
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Кандидатстване на народно читалище „Звезда 1950” с.
Елховец по „Програма за развитие на селските райони”.
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 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, ал.1. т.1 и т.4 от Наредба № 24
от 29.07.2008 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 – 2013г.,издадена от
Министерството на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.,
изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010 г., бр. 45 от 15.06.2010 г.,
в сила от 15.06.2010 г., изм., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм.
и доп., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр.
49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от
2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от
16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да обяви, сградата, в която се помещава Народно читалище
“ Звезда 1950” с. Елховец за обществена сграда с местно
историческо и културно значение.
2. Да подкрепи кандидатстването на Народно читалище
“ Звезда 1950” с. Елховец , общ. Рудозем за проект „Ремонт
на Народно читалище “Звезда 1950” с. Елховец, Община

Рудозем, обл. Смолян”, пред Държавен Фонд Земеделие по
Мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места”,
Приоритетна ос 3 от „ Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.”
3. Да удостовери, че реализирането на проект „Ремонт
на Народно читалище “ Звезда 1950” с. Елховец ”, Община
Рудозем, обл. Смолян”, е в съответствие с основните
приоритети, заложени в Общинския план за развитие на
Община Рудозем за периода 2007 – 2013 година.
4. Възлага на кмета на община Рудозем да разпореди в
съответствие с нормативните актове да се учреди право на
строеж за срок от 7 години в полза на Народно читалище
“ Звезда 1950” с. Елховец - ползващо сграда, находяща се в
с. Елховец. .
Възлага на главния архитект на община Рудозем да подготви
необходимите документи и съответно разрешение за строеж
за проект„Ремонт на Народно читалище “Звезда 1950” с.
Елховец, Община Рудозем, обл. Смолян”, при спазване на
съответните нормативни изисквания.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№105
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.05.2012, ПРОТОКОЛ №7
ОТНОСНО: Кандидатстване на народно читалище „Развитие – 2008” с.
Борие по „Програма за развитие на селските райони”.

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 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.19, ал.1. т.1 и т.4 от Наредба № 24
от 29.07.2008 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 – 2013г.,издадена от
Министерството на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2008 г.,
изм. и доп., бр. 11 от 9.02.2010 г., в сила от 9.02.2010 г., бр. 45 от 15.06.2010 г.,
в сила от 15.06.2010 г., изм., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм.
и доп., бр. 78 от 5.10.2010 г., в сила от 5.10.2010 г., бр. 30 от 12.04.2011 г., бр.
49 от 28.06.2011 г., в сила от 28.06.2011 г., бр. 68 от 2.09.2011 г., в сила от
2.09.2011 г., изм., бр. 89 от 11.11.2011 г., в сила от 11.11.2011 г., бр. 99 от
16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г.
След проведеното поименно гласуване

РЕШИ:
1. Да обяви, сградата, в която се помещава Народно читалище
“ Развитие - 2008” с.Борие за обществена сграда с местно
историческо и културно значение.

2. Да подкрепи кандидатстването на Народно читалище
“ Развитие – 2008” с. Борие , общ. Рудозем за проект „Ремонт
на Народно читалище “ Развитие – 2008 ” с. Рибница, Община
Рудозем, обл. Смолян”, пред Държавен Фонд Земеделие по
Мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места”,
Приоритетна ос 3 от „ Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.”
3. Да удостовери, че реализирането на проект „Ремонт
на Народно читалище “ Развитие – 2008” с.Борие, Община
Рудозем, обл. Смолян”, е в съответствие с основните приоритети,
заложени в Общинския план за развитие на Община Рудозем за
периода 2007 – 2013 година.
4. Възлага на кмета на община Рудозем да разпореди в
съответствие с нормативните актове да се учреди право на
строеж за срок от 7 години в полза на Народно читалище
„Развитие - 2008“ - ползващо сграда, находяща се в с.Борие.
Възлага на главния архитект на община Рудозем да подготви
необходимите документи и съответно разрешение за строеж за
проект ”Ремонт на Народно читалище „Развитие - 2008“ с.
Борие, община Рудозем, обл. Смолян”, при спазване на
съответните нормативни изисквания.

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

