ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№120
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода
от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.
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. 6 от
ЗМСМА и чл. 25, ал.1 от ЗОБ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за периода от
01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За: 13
Против:-Въздържали се: 2

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№121
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Актуализация на Бюджет 2012.

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. 6 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18 от Закона
за общинските бюджети и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет по чл. 9а от ЗОБ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема актуализирания бюджет на Община Рудозем за 2012 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 5 792 326 лева
1.2. По разходите в размер на 5 792 326 лева
2. Приема актуализирана Инвестиционна програма на община Рудозем за 2012
година, съгласно Приложение № 1
3. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции,
дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№122
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за изграждане, стопанисване
и опазване на зелената система на Община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.62, ал.10 от ЗУТ и
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община
Рудозем, както следва:
§1. Чл.4 се отменя.
§2. Ал.1 на чл.5 се изменя със следния текст:
„Планирането на зелената система, се извършва с деистващия регулационен
план и подробен устройствен план.”
§3. Ал.2 на чл.5 се отменя.
§4. Чл.6 се отменя.
§5. Ал.4 на чл.11 се отменя.
§6. Т.2 на чл. 13 се изменя със следния текст:
„2. Фиксиране на рекламни материали по дърветата”
§7. Ал.2 на чл.16 се отменя.
§8. Чл.17 се изменя със следния текст:
„За създаване на оптимални условия за развитие на ново засадена растителност
и опазване на сградите и съоръженията се спазват нормативно установени
разстояния от стъблата на дърветата и храстите до граници, сгради и съоръжения,
съгласно чл. 94 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни
видове територии и устройствени зони (приложение № 1).”
§9. Ал.1 на чл. 18 се изменя със следния текст:

„Разрешение за строителство на всички обекти при които се налага отсичане,
преместване или окастряне на растителност се издава след уведомяване.”
§10. Ал.2 на чл. 18 се изменя със следния текст:
„ Разрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова
растителност в озеленени площи общинска и частна собственост се дава от кмета на
общината или упълномощено от него длъжностно лице в следните случаи:
1. При строителство, ремонт и реконструкция на озеленени площи по
утвърдени проекти и при доказана невъзможност за запазването им.
2. За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета,
застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите,
съоръженията и инженерната инфраструктура.
3. При премахване на последици от природни бедствия или производствени
аварии.”
§11. Ал.2 на чл. 21 се изменя със следния текст:
„Кмета на общината може да разрешава и разпорежда отсичането на клони на
дървета, които се простират над съседен имот, опасни клони на дървета надвиснали
върху жилищни сгради и други постройки както и корените, които преминават през
чуждия имот. По същият ред при спорни обстоятелства той може да разпореди да
бъдат преместени дървета и трайни насъждения, които са посадени на по близки
разстояния от посочените в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони:
1. за ниски дървета и трайни насъждения (с височина до 2,5 м) - на 1,0 м от
границата;
2. за средно високи дървета (с височина до 5,0 м) - на 1,5 м от границата;
3. за високи дървета (с височина над 5,0 м) - на 3,0 м от границата.
4. На вътрешна регулационна линия към съседни имоти се препоръчват живи огради
с височина до 1,20 м.”
§12. Ал.3 на чл. 21 се изменя със следния текст:
„При ново засаждане на дървесна растителност и трайни насъждения в
парцелите е необходимо да се спазват най – малките отстояния на дърветата от
регулационните линии към съседите, определени с чл.94 от Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони:
1. За ниски дървета /с височина до 2.5 м / - на 1.00 м.от границата
2. За средно високи дървета /с височина до 5.00 м./ - на 1.5 м. от границата
3. За високи дървета /с височина над 5.00 м./ - на 3.00 м. от границата.
4. На вътрешната регулационна линия към съседните имоти се препоръчват
живи огради с височина до 1.20 метра.”
§13. Създава се нов чл.36 със следния текст:
„За други нарушения на тази наредба, както и за не изпълнение на
предписания за отстраняване на нарушения, ако не подлежи на по-тежко наказание,
на виновните физически лица, се налага глоба от 50 до 500 лева, а на едноличните
търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 100 до 2000 лв.”
§14. Създава се нов чл.37 със следния текст:
„Глобите и имуществените санкции по настоящата наредба се внасят в
общинския бюджет.”

§15. Наредбата влиза в сила от 01.08.2012г.
§16. Останалата част от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената
система на Община Рудозем остава непроменена.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№123
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 и
ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.8. от ЗМСМА и чл.15 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС – Рудозем
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок
от 5 /пет/ години на част от общински недвижим имот – публична общинска
собственост, представляваща 15,00 кв. м. подпокривна площ и 75,00 кв. м.
покривна площ в масивна сграда, находяща се на ул. “България” №13, град
Рудозем – Дом на културата за инсталиране на технически съоръжения и
оборудване с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта
от недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с тайно
наддаване по реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при
минимална тръжна месечна наемна цена за имота в размер на 126,00 лв. (с
вкл. ДДС).
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:14
Против:1
Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№124
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.35
ал.1 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на имота пл.№ 245 в село Равнината със
застроена и незастроена площ 266 м2, ведно с построена в него едноетажна масивна
сграда със застроена площ 30 м2.
2.Да се извърши продажба по реда на Глава осма от НРПУРОИ чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижимия имот:
N
Местонахождение
Площ
Начална
по
на имота
/кв.м/
тр.цена
Ред
Без ДДС
/лв./
1
2
3
4
2
1.
Имот пл.№ 245
266 м ведно с построена в него
4050
С.Ранината
едноетажна масивна сграда с
площ 30 м2
3. Възлага на Кмета на общината да да проведе процедура за продажба на
недвижимия общински имот по т.1 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда
на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем в съответствие с условията по т.2.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№125
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на имота представляващ VІ-929-за
гаражи, кв.22 по ПУП на с.Чепинци със застроена площ 200 м2.
2.Да се извърши продажба по реда на Глава осма от НРПУРОИ чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижимия имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1
1.

2
VІ-929-за гаражи, кв.22
по ПУП на с.Чепинци

3
200 м2

Начална
Тр.цена
Без ДДС
/лв./
4
2400

3. Възлага на Кмета на общината да да проведе процедура за продажба на
недвижимия общински имот в т.1 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем в съответствие с условията по т.2.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….........................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№126
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска
собственост на „Народно читалище Корита 2011” с.Коритата
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.39 ал.4 от
ЗОС и чл.21, ал.1, т.8. от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да се учреди на „Народно читалище Корита 2011” с.Коритата
безвъзмездно право на ползване на следния общински недвижим имот
(частна общинска собственост) - УПИ V-детска градина, кв.4 по ПУП на
с.Корита с застроена и незастроена площ 693 м2 ведно с построени в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ 218 м2 за срок от 10год.
2. Възлага на Кметът на общината да сключи договор за предоставяне на
безвъзмездно право на ползване на имота по т. 1 от настоящото решение.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№127
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Отстъпване право на строеж върху общински имоти частна общинска собствeност в УПИ I, кв. 112 п.5 по
ПУП на с. Чепинци.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.37 ал.1
от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката за имот УПИ I, кв.112 п.5 по ПУП на с.
Чепинци.
2. Да се извърши разпореждане чрез публичен Търг с тайно наддаване с
недвижим имот – частна общинска собственост чрез учредяване право на
строеж, както следва:
N по
Ред

Населено
Място
/ гр.с. /

Кв.,УПИ
Петно

Площ
/кв.м/

Начална
тръжна Цена
/лв./

1

2

3

5

6

1

с. Чепинци

УПИ І, кв.112 п.5

54

954

3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за учредяване право на
строеж на недвижимия общински имот в т.1 чрез публичен търг с тайно
наддаване по реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Рудозем, в
съответствие с условията по т.2 и съобразно предвижданията на влезлия в
сила подробен устройствен план.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№128
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение
№32/22.12.2011г. на Общински съвет гр.Рудозем

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 62, ал. 2
от АПК , чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа грешка
в Решение № 32/ 22. 12. 2011г., като в края на §4 от Преходни и
заключителни разпоредби изразът „ и Решение № 310/ 22. 02. 2011г.” да се
заличи.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№129
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Разпореждане със закупената сметосъбираща техника
и съдове за ТБО.
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 и т.23 и чл.21 ал.2
от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Упълномощава Кмета на общината да иска от ПУДООС – гр. София –
съгласие за възлагане на услугата сметосъбиране и сметоизвозване на
територията на община Рудозем по реда на ЗОП, съгласно Р-л ІІ, т.2.3, б.”ж”
от Договор за безлихвен заем №8272/15.08.2011г.
2.Упълномощава Кмета на Общината да иска от ПУДООС - гр. София –
съгласие за отдаване под наем на Специализиран автомобил за
сметосъбиране IVECO Daily 65C18D, с рег.№ СМ4869АН, по реда на ЗОС,
съгласно Р-л ІІ, т.2.3, б.”ж” от Договор за безлихвен заем №8272/15.08.2011г.
3.Упълномощава Кмета на Общината да предприеме последващи съгласно
закона действия.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:11
Против:3
Въздържали се:1
Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№130
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Откриване на групи в ОДЗ „Снежанка” – 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. 23 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:

1. Във връзка с разкриването на една яслена група и една целодневна група
към ОДЗ „Снежанка” – гр. Рудозем считано от 01.09.2012г. възлага на
Кмета на Общината да предприеме необходимите действия и отрази
необходимите промени касаещи бъдещите разходи в бюджета на 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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№131
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2012, ПРОТОКОЛ №9
ОТНОСНО: Прекратяване на Договор № 21/321/00101 от 16.06.2011 г. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите
в проект „Реконструкция на част от общинска пътна мрежа на Община
Рудозем - път ІV клас – м. Чифлика SML2248 път ІV клас – с. Пловдивци – с.
Корита – с. Мочуре SML2210” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от ПРСР
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
ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
предприеме необходимите действия за прекратяване на Договор №
21/321/00101 от 16.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за извършване на дейностите в проект „Реконструкция на част от
общинска пътна мрежа на Община Рудозем - път ІV клас – м. Чифлика
SML2248 път ІV клас – с. Пловдивци – с. Корита – с. Мочуре SML2210” по
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 г.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:11
Против:2
Въздържали се:2
Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

