ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№196
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
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 основание чл. 21, ал.1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.137 ал.1 т.3 и чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинска фирма “ Прогрес –
строй” ЕООД за 2012 година.
2. Задължава ръководството на фирмата в тримесечен срок да изработи и
представи в Общинския съвет «Оздравителна програма».
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
№197
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

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 основание чл. 21,
ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.137 ал.1 т.3 и чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинска фирма “ Рудозем
Инвест” ЕООД за 2012 година.

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
№198
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

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 - Емине Миминова Балева и на основание чл. 21, ал.1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.137 ал.1 т.3 и чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинска фирма “ МБАЛ Рудозем ” ЕООД за 2012 година.

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
№199
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „СМДЛ
Рудозем” ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на управителя на
„СМДЛ Рудозем” ЕООД - д-р Ангелина Илиева Чучуранова - Келбечева и на
основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137 ал.1 т.3 и чл.147 ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинска фирма “ СМДЛ
Рудозем ” ЕООД за 2012 година.

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
№200
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Предложение за одобряване на промени в структурата на
общинската администрация 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.2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във
връзка с чл.4 и чл.5 от Закона за администрацията, чл.15 ,ал.2 от ЗМСМА,
Постановление 129 от 26.06.2012 г. на Министерски съвет, Класификатор на
длъжностите в администрацията и Наредбата за неговото прилагане
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява общата численост и структурата на общинска
администрация в община Рудозем съгласно Таблица №1 ,считано от
01.03.2013 г.

Таблица № 1
№п
о
ред
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1

Дейност
2
I.Държавни дейности
Дейност 122 „Общинска администрация”
Функция „Здравеопазване”
Функция „Отбрана и сигурност”
Център за обществена подкрепа
Център за деца с увреждания
II.Местни дейности
Дейност 623 „Сметоизвоз”

било
щ.бр.

става
щ.бр.

3
54
6
5
4
0

54
6
5
4
8

8

8

2.2
2.3

3.1
3.2

Дейност 619 „Други дейности по БКС”
Дейност 849 „Други дейности по
транспорта”
III.Дофинансиране
Общинска администрация
Детски ясли

5
7

5
7

4
1

4
1

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
№201
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Рудозем с проектно предложение
„Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и
реализация на общински политики в община Рудозем” в рамките на
Приоритетна ос I. „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).
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 дава съгласие община Рудозем да участва с проектно
предложение „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при
формулиране и реализация на общински политики в община Рудозем” в
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I. „Добро
управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия
BG051РО002/13/1.3-07.
2. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на
община Рудозем 2007 – 2013г.
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
№202
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен – публична общинска собственос.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с докладната записка
на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.
14 ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, във връзка с чл.15 от НРПУРОИ
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 три
години на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, с
идентификатор 63207.501.158 и начин на трайно ползване: за първостепенна улица,
представляващ - терен с площ 6,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56
от ЗУТ - за продажба на вестници, като същият трябва да бъде в добър външен вид.
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 в размер на 6,90 лв. (с вкл. ДДС).
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
№203
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен – 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 и ал.8
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.15 от НРПУРОИ
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 три
години на част от общински недвижим имот с идентификатор 63207.501.20 и начин
на трайно ползване: за второстепенна улица, представляващ - терен с площ 9,36кв.м.
за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - за търговска дейност, като
същият трябва да бъде в добър външен вид.
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 в размер на 18,72 лв. (с вкл. ДДС).

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
№204
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

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.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, във вр. с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем обявява, че имот УПИ І-училище, кв.15 по ПУП
на с.Пловдивци със застроена и незастроена площ 7195 м2 ведно с построени
в него едноетажна масивна сграда със сутерен/училище/ със застроена площ
354м2, едноетажна масивна сграда със застроена площ 36м2 и едноетажна
паянтова сграда със застроена площ 38,50м2 придобиват статут от публична
общинска собственост на частна общинска собственост, поради отпаднало
предназначение по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.

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
№205
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – изменение на плана за регулация на
имоти с идентификатор 504.325 и 504.324 собственост на Владислав
Захариев Сираков и имот с идентификатор 504.329 (улична регулация) –
публична общинска собственост.
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 самоуправление и местната администрация и чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем дава съгласието си за промяна на Плана за
регулация на гр. Рудозем, който предвижда замяна на улична регулация с
частен имот и присъединяване на част от уличната регулация (обръщач и
предвиден подход за бензиностанция) с площ 505 кв. м. към новообособен
УПИ VIII за производство и складове с площ 2397 кв.м в кв. 1 по ПУП на
гр. 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
№206
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 792 /18. 02. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на
имот в землището на с. Войкова лъка.
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:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съветгр. Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на с. Войкова
лъка с Проектен № 005045- Нива, / 6- та категория / с размер 0, 441 дка на
Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14,
ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по решение № 952/ 19. 02. 1993г. на наследниците на Асан
Арифов Маданлийски.

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
№207
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 1263 / 15. 03. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на
имот в землището на с. Елховец.
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:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съветгр. Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на с.
Елховец с проектен № 001615- Полска култура, / 9- та категория / с размер 0,
748 дка на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за издаване на
решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по решение № 1386/ 10. 11. 1992г. на
наследниците на Ферад Иширефов Караосманов.

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
№208
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 1264 / 15. 03. 2013г. от Розета
Чечкова-Началник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за
предоставяне на имоти в землището на с. Витина.
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:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съвет- гр.
Рудозем дава съгласието си да се предоставят имоти в землището на с.
Витина с Пр. № 000113- Ливада / 9-та категория / с размер 0, 931 дка и Пр. №
000746- Ливада / 9-та категория / с размер 2, 582 дка на Общинска служба по
земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по
решение № 480/ 17. 09. 1992г. на наследниците на Ариф Асанов Ефендиев.

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
№209
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Продажба на имот пл.№ 244 с.Равнината– частна общинска
собственост.
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.35 ал.1 от ЗОС 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 лицензирания оценител за имот
планоснимачен № 244 в с.Равнината със застроена и незастроена площ 712м 2, ведно
с построена в него двуетажна масивна сграда /училище/ със застроена площ 307 м2 и
едноетажна масивна сграда със застроена площ 28 м2.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
Начална
по Местонахождение
Площ
тр.цена
Ред
на имота
/кв.м/
без
ДДС/лв./
1.
Имот пл.№ 244 в Застроена и незастроена площ на 35 200
с.Равнината
имота - 712 м2, ведно с построена в
него двуетажна
масивна сграда
/училище/ със застроена площ 307 м2
и едноетажна масивна сграда със
застроена площ 28 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
№210
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи
предоставени в собственост по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.
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 и чл. 6,
ал. 2 от Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от
общинския поземлен фонд на територията на община Рудозем и във връзка с чл.
11, ал.1 и ал. 4 от същата Наредба
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
І. На основание чл. 11, ал. 4 от Наредба за управление, стопанисване и ползване на
земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на община Рудозем
Общински съвет гр.Рудозем взема решение с което определя наемна цена на декар за
година, в размер на минималните наемни цени за земи от ДПФ за следните имоти:
1. Имот № 27 в местност ПАПРАТИВИЦА с начин на ползване „Пасище, мера” с
площ 246.668 д/ка. находящ се в Землището на с. Пловдивци;
2. Имот № 28 в местност ПАПРАТИВИЦА с начин на ползване „Пасище, мера”
с площ 8.828 д/ка. находящ се в Землището на с. Пловдивци;
3. Имот № 30 в местност ПАПРАТИВИЦА с начин на ползване „Пасище, мера”
с площ 34.799 д/ка. находящ се в Землището на с. Пловдивци;
4. Имот № 48 в местност ПАПРАТИВИЦА с начин на ползване „Пасище, мера”
с площ 4.455 д/ка. находящ се в Землището на с. Пловдивци;

5. Имот № 40144 в местност ПАПРАТИВИЦА с начин на ползване „Пасище,
мера” с площ 698.555 д/ка. находящ се в Землището на с. Пловдивци.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Рудозем да сключи Договор за наем за срок от 5
години по реда на чл.11, ал.4 от Наредба за управление, стопанисване и ползване на
земите и горите от общинския поземлен фонд на територията 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
№211
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне на собственост на държавен имот
собственост на МВР чрез Министерски съвет и областен Управител на област
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.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Допълва решения №358/30.04.2003г.;№363/17.08.2011г.;№63/02.03.2012г. на
ОбС Рудозем със следния текст:
1. Предлага на Министерски съвет да бъде прехвърлен безвъзмездно на община
Рудозем, област Смолян правото на собственост върху следния държавен
имот собственост на Министрство на вътрешните работи.
2. Община Рудозем декларира, че няма да предявява претенции за целева
субсидия от Министрество на финансите за поддръжка на гореупоменатия
имот.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да предприеме необходимите действия
за изпълнение на 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
№212
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: Одобряване на оценка.
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. 38, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 180, във връзка с
чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и чл.38 а от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на наследниците на Асан Миминов Сариев , право на пристрояване
за изграждане на пристройка със застроена площ 16,60 кв.м .към жилищна сграда,
построена в УПИ ІІ-101, кв.18 по ПУП на с. Пловдивци, за който има съставен акт
№ 290 /19.02.2013 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по
вписванията при районен съд – Мадан с вх. рег.101/19.02.2013 г., том І дело 51,80
2. Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Решение №
45 „А” на изпълнителният комитет на градски народен съвет гр.Рудозем взето на
заседание от 24.VІ.1970 г., протокол № 8, за отстъпване безвъзмездно право на
строеж, за изграждане на жилищна сграда. Съгласно удостоверение за регулационно
положение с изх. № 1056/05.03.2013 г., е реализирана триетажна масивна жилищна
сграда със застроена площ 78 м2 и едноетажна пристройка към нея със застроена
площ 37 м2
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване на жилищна сграда построена съгласно Решение
№ 45 „А” на изпълнителният комитет на градски народен съвет гр.Рудозем , взето на
заседание от 24.VІ.1970 г., протокол № 8 за отстъпване на безвъзмездно право на
строеж върху общински имот- частна общинска собственост представляващ УПИ
ІІ-101, кв.18 по ПУП на с.Пловдивци с площ на пристрояване 16,60 м2 в размер на 50
лв. на наследници на Асан Мимиев Сариев.

4. Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми (като режийни разноски,
данъци и такси) по разпоредителната сделка за учредяване право на пристрояване
върху имота по т. 1 от настоящото решение и сключи договор за учредяване право на
пристрояване.

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
№213
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Преобразуване на ЦДГ “Елица” – с. Чепинци в ОДЗ.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.10, ал.8 от
Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на
закона за народната просвета, чл.21, ал.1, т.23 от закона за местното
самоуправление и местната администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да се преобразува ЦДГ “Елица” – с. Чепинци в ОДЗ “Звънче” с.
Чепинци.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем за издаде заповед за
преобразуване в съответствие с чл.15, ал.2 от ППЗНП, която да се
обнародва в държавен вестник.

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
№214
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Изменение на чл.96, т.13 от Наредба за определяне размера на
местните данъци, такси и услуги 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,
във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем изменя чл.96, т.13 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци, такси и услуги на
територията на община Рудозем, определящ размера на таксата за
нотариални заверки, който гласи:
чл.96, т.13: “за нотариална заверка – 3,00 лв.”
като добива следната редакция:
чл.96, т.13: “за нотариални заверки – съгласно Тарифа за нотариалните
такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност”.
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
№215
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: „Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива” - краткосрочна.
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 и чл.9 от ЗЕВИ
След проведеното гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем приема „Програма за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2015 год.”
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
№216
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: „Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива” – дългосрочна.
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 и чл.9 от ЗЕВИ
След проведеното гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем приема „Програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013 – 2022 год.”

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
№217
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба
с противообществените прояви - Рудозем за 2012 г. и План-програма за
дейността на комисията за 2013г.
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 гласуване
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на МКБППМН – Рудозем за 2012г.
2. Приема План-програмата за дейността на МКБППМН – Рудозем за
2013 г.

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
№218
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Отпускане на средства на „Транспомед” ЕООД – гр. Гоце
Делчев – изпълнител на транспорт на хемодиализно болни 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 Закона за местното
самоуправление и местната администрация
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:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№219
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Янко
Ясенов Чаръкчиев.
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 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и чл.7 ал.4 т.З от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да бъде внесено предложение в Министерския съвет за отпускане на
персонална пенсия на лицето Янко Ясенов Чаръкчиев, ЕГН
9711216040.

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
№220
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Павлина
Димитрова Мечева.
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 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и чл.7 ал.4 т.З от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Да бъде внесено предложение в Министерския съвет за отпускане на
персонална пенсия на лицето Павлина Димитрова Мечева, ЕГН
9905106036.

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
№221
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20

ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение
№191/12.02.2013г. 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 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.

Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение №191/12.02.2013г., като в края на §3 от наредбата
за изменение и допълнение на Наредба №1 за Опазване на
обществения ред и безопасността на движението изразът „влиза в
сила от 01.02.2013г.” да се чете „влиза в сила от 01.03.2013г.”

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
№222
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2013, ПРОТОКОЛ №20
ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.3 от
Закона за местното самоуправление и местната администация
След проведеното поименно 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. Aл.3 на чл.23 се изменя със следния текст:
„При отсъствие по неуважителни причини от редовно заседание на
Общинския съвет или от редовно заседание на постоянните и временни
комисии към Общинския съвет, възнаграждението
на общинският съветник по чл.23, ал.2 се намалява както следва: от заседание
на Общински съвет –20 лева ; от заседание на постоянна комисия – 10 лева ;
от заседание на временна комисия – 10 лева.”
§2. Изменението и допълнението на правилника влиза в сила от 01.04.2013г.
§3. Останалата част от правилника остава непроменена.

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

