ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№106
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Подготовка и провеждане на традиционните празници на град
Рудозем.
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 от
ЗМСМА
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Традиционния празник на град Рудозем и Деня на миньора, да се
проведе в периода 31.08 – 02.09.2012 год., като в рамките на
празничните дни да се проведе приложената културна програма и
заплануваните спортни прояви.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:12
Против:-Въздържали се:1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№107
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Информация за сключените от Община Рудозем концесионни
договори и вземане на решение за прекратяване на Концесионен договор
с„Интертръст Холдинг БГ” ЕАД, гр. София
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 т. 24
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 75 ал.1 т.2 от
Закона за концесиите и във връзка с глава IХ т. 3.3 от Договор за предоставяне на
концесия върху спортно съоръжение “ Миньор” – гр. Рудозем.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на Община Рудозем, да предприеме действия по
разтрогване на договора поради виновно неизпълнение на Концесионния
договор от страна на концесионера.
2. Упълномощава кмета на Община Рудозем да предприеме необходимите
действия за събиране на просрочените плащания по Договора за концесия с
„Интертръст Холдинг БГ” ЕАД, гр. София.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№108
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за Организацията и
дейността на Общинския съвет, Неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от председателя
на Общински съвет Рудозем – Митко Асенов Младенов и на основание чл.21,
ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем приема Правилник за изменение и допълнение на
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§1. В края на чл.24, ал.1 се добавя следния текст, касаещ изброяване на
задълженията на общинските съветници:
„-да предостави писмено на звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА валидни
пощенски и електронни адреси за осъществяване на кореспонденция.”
§2. В края на Чл.67, ал.1 се добавя следния текст:
“ ……, на посочените адреси за кореспонденция”.
2.Изменението и допълнението на правилника влиза в сила от 01.07.2012г.
3.Останалата част от правилника остава непроменена.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№109
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Изменение на чл. 9, ал. 4 от Наредба №1 на Общинска съвет
Рудозем за опазване на обществения ред и безопасността на движението.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем изменя чл.9, ал.4 от Наредба №1 на Общински
съвет – Рудозем за опазване на обществения ред и безопасността на движението,
който гласи:
чл.9 /4/ „Задължават се собствениците и съдържателите на нощни
питейни заведения, барове, ресторанти и др. да въведат охрана и пропускателен
режим на същите, съгласно действащата нормативна уредба на Р.България.”.
като добива следната редакция:
чл.9 /4/ „Собствениците, наемателите и ползвателите на нощни питейни
заведения, барове, ресторанти и др. се задължават да организират необходимия
пропускателен режим и осигурят реда на територията в същите, като
предварително уведомят Общинска администрация.”.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№110
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Приемане на актуализирана Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община
Рудозем.
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.12 от Закона за местното самоуправление и местната администация и
във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните

След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - гр.Рудозем приема актуализирана ПРОГРАМА за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Рудозем.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№111
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за овладяване популацията на
безстопанствените кучета, регистрацията и стопанисването
на домашни кучета на територията 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.2, от ЗМСМА и
и чл.40 ал.5 от Закона за защита на животните и във връзка със Закона за
ветеринаромедицинската дейност
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет – гр. Рудозем приема Наредба за овладяване на
популацията
на
безстопанствените
кучета,
регистрацията
и
стопанисването на домашни кучета на територията на община Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№112
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване,
благоустройство и развитие на традиционни занаяти –
Рудозем”.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.2 от
ЗМСМА и чл.51, ал.1 и чл.52 от Закона за общинската собственост
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да се създаде Общинско социално предприятие „Озаленяване,
благоустройство и развитие на традиционни занаяти – Рудозем”, като
организационната форма на същото да бъде по реда на чл.52 от Закона
за общинската собственост в рамките на което ще развива дейността си
Център за услуги в домашна среда.
2. Приема Правилник за дейността на Общинско социално предприятие
„Озаленяване, благоустройство и развитие на традиционни занаяти –
Рудозем”.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:12
Гласували:12
За:12
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№113
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Извършване на дейности, свързани с подготовката за
приватизация на обектите, включени в Приватизационната програма за
2012 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 4 ал. 4 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и на основание чл. 21 ал.1
т.23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - Рудозем възлага на Кмета на община Рудозем
правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационен контрол, включително
процесуално представителство при подготовката за приватизация на
обектите, включени в Приватизационната програма за 2012 год.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№114
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Дарение на столова посуда - алпака на джамийски
настоятелства, църковно настоятелство и други обществени организации.

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 и чл.34 ал. 4 от ЗОС
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да бъдат дарени на Пенсионерски клуб гр.Рудозем следните вещи:
 Фритюрник – 1 бр.
 Мивка-алпака-2 бр.
2. Упълновощава Кмета на Общината да сключи договор за дарение на описаните
по т.1 вещи.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
отписване на активите по т.1 от баланса на направление “ Образование” към
община Рудозем.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№115
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Отпускане на средства на „Трансомед” ЕООД - гр. Гоце
Делчев – изпълнител на транспорт на болни, на които се
извършва хемодиализа на територията на община Смолян и
техните придружители.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 20, ал.1, във
връзка с чл.17 ал.1 т.1 и т.4 и на осн. чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Отпуска на ТРАНСПОМЕД” ЕООД - гр. Гоце Делчев, сумата от 160.00/ сто
и шестдесет /лева ежемесечно, за превоз на болните нуждаещи се от лечение
чрез хемодиализа и техните придружители живущи на територията на
община Рудозем до Центъра за хемодиализа в МБАЛ „Братан Шукеров” –
гр.Смолян.
2. Необходимите средства да бъдат заложени при актуализацията на Бюджета на
община Рудозем.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№116
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8
ОТНОСНО: Предложение до МОМН, за включване на Основно училище
„Христо Ботев” – с. Елховец, в списъка на „ Защитените училища” в
Република България.

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.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и ПМС
212/02.09.2008г.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем, предлага на МОМН, да включи в
списъка на „Защитени училища” ОУ „Христо Ботев” с. Елховец за
учебната 2012-2013г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№117
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата
от Общината.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 11 а от Наредба
№7/29.12.2000г. на Министъра на Образованието младежта и науката и на
основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - гр. Рудозем разрешава маломерна паралелка в ОУ
„Христо Ботев” с. Елховец - II клас – 9 ученика.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№118
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Изготвена оценка за продажба на автомобили от
Автотранспортно стопанство на ОбА – 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 ЗМСМА и чл. 35 ал.1 от ЗОС
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - Рудозем приема така изготвената оценка на следните
МПС:
 Лек автомобил УАЗ 469Б с Рег. №СМ1036МС – 1 750, 00 лв. без ДДС
 Лек автомобил ВАЗ 2121 с Рег. №СМ8212АК – 1 330, 00 лв. без ДДС
 Лек автомобил MAZDA E2200 бус 8+1 места с Рег. №СМ9915АС –
1000,00 лв. без ДДС
 Трактор колесен – ТК 80БХ.025 с Рег. №СМ00129 – 3 000,00 лв. без
ДДС
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да предприеме действия по продажба
на всички моторни превозни средства по т.1 чрез публичен търг с явно
наддаване по реда на НРПУРОИ.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:13
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№119
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.06.2012, ПРОТОКОЛ №8

ОТНОСНО: Изготвени експертни оценки на имоти частна общинска
собственост подлежащи на отчуждаване, за изграждане на язовир
„Пловдивци”.

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:
Общински съвет гр. Рудозем приема изготвените оценки за имоти частна
общинска собственост както следва:
1. Имот с пл. № 028012, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 1 652
кв.м – справедлива пазарна цена – 5 180.00 лв.
2. Имот с пл. № 028022, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 1 924
кв.м – справедлива пазарна цена – 6 033.00 лв.
3. Имот с пл. № 028025, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 145
кв.м – справедлива пазарна цена – 455.00 лв.
4. Имот с пл. № 028035, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 385
кв.м – справедлива пазарна цена – 1 192.00 лв.
5. Имот с пл. № 028041, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 392
кв.м – справедлива пазарна цена – 1229.00 лв.
6. Имот с пл. № 028055, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 1218
кв.м – справедлива пазарна цена – 3 820.00 лв.
7. Имот с пл. № 028064, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 133
кв.м – справедлива пазарна цена – 417.00 лв.

8. Имот с пл. № 028065, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 26
кв.м – справедлива пазарна цена – 82.00 лв.
9. Имот с пл. № 028067, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 396
кв.м – справедлива пазарна цена – 1 242.00 лв.
10. Имот с пл. № 033006, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 916
кв.м – справедлива пазарна цена – 2872.00 лв.
11. Имот с пл. № 034005, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 2091
кв.м – справедлива пазарна цена – 7 235.00 лв.
12 Имот с пл. № 033016, находящ се в землището на с.Пловдивци с площ 1351
кв.м – справедлива пазарна цена – 4 237.00 лв.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:13
Гласували:13
За:11
Против:1
Въздържали се:1

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

