ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№258
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за отличията на община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от председателя на
Общинския съвет – Митко Асенов Младенов и на основание чл.21, ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем приема Правилник за отличията на Община
Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 13
За: 13
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№259
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24
ОТНОСНО: Награждаване на граждани за значима обществена дейност и
големи заслуги към града и общината с награда за специалните
им заслуги „Почетен плакет 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.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка
с чл.12 от Правлиник за отличията на община Рудозем
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява предложените за награждаване лица с “Почетен плакет на община
Рудозем”, както следва:
1. Георги Атанасов Чилингиров – гр. Рудозем
2. Асан Алиев Хусков – с. Мочуре
3. Хайри Кешифов Спичев – с. Витина
4. Реджеп Рашидов Адемов – с. Елховец
5. Рашид Асанов Рашидов – с. Грамаде
6. Исмет Алиев Садъков – бивш кмет на с. Чепинци
7. Галина Борисова Андонова – учител по математика
8. Д-р Анета Димитрова Габерова – лекар педиатър
9. Захари Василев Сираков – виден спортист
10.Тодор Радев Караиванов – бивш кмет на община Рудозем
11.Д-р Петко Димитров Бушев – ветеринарен лекар
2. На ветераните от Отечествената война да бъде осигурана еднократна
парична награда в размер на 200,00 /двеста/ лева за всеки един.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да презприеме всички последващи
действия от така гласуваното Решение.
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
№260
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24
ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с проект
„Облагородяване на социалната среда в община Рудозем чрез:
1. Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в община
Рудозем,
2. Рехабилитация на градския парк в гр. Рудозем и изграждане на
кръстовището до него;
3. Подмяна на уличното осветление в гр. Рудозем”
по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 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.23
от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с
проект„Облагородяване на социалната среда в община Рудозем чрез:
1. Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в община Рудозем,
2. Рехабилитация на градския парк в гр. Рудозем и изграждане на кръстовището до
него;
3. Подмяна на уличното осветление в гр. Рудозем” ,
по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
”Облагородяване на социалната среда в община Рудозем чрез:
1. Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в община Рудозем,
2. Рехабилитация на градския парк в гр. Рудозем и изграждане на кръстовището до
него;
3. Подмяна на уличното осветление в гр. Рудозем отговарят на приоритетите на
Плана за развитие на община Рудозем за периода 2007-2013 г.: Приоритет 1:
Развитие и ефективно използване на инфраструктурата” и приоритет 4:”Подобряване
на непосредствената жизнена среда и на условията на живот на населението на
общината”.

III.Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да подготви
необходимите документи за кандидатстване с проект „Облагородяване на
социалната среда в община Рудозем чрез:
1. Рехабилитация на детски площадки и съоръженията към тях в община Рудозем,
2. Рехабилитация на градския парк в гр. Рудозем и изграждане на кръстовището до
него;
3. Подмяна на уличното осветление в гр. Рудозем”, по Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 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
№261
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24
ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с проект „Реконструкция
на вътрешни улици в община Рудозем” по Мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 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.23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства

с проект „Реконструкция на вътрешни улици в община Рудозем”, по Мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г., включващ следните обекти:
1. Пешеходна алея №1 с. Грамаде от км. 0+000 до км. 0+209,14
2. Пешеходна алея №2 с. Грамаде от км. 0+000 до км. 0+186,81
3. Пешеходна алея с. Оглед от км. 0+000 до км. 0+143,86
4. Улица с. Елховец, м. Кокалич, общ. Рудозем
5. Улица Койнарци, гр. Рудозем
II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
„Реконструкция на вътрешни улици в община Рудозем”, отговарят на приоритетите
на Плана за развитие на община Рудозем за периода 2007-2013 г.: Приоритет 1:
Развитие и ефективно използване на инфраструктурата.
III.Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на община Рудозем да
подготви необходимите документи за кандидатстване с проект „Реконструкция на
вътрешни улици в община Рудозем”, по Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 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
№262
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24

ОТНОСНО: Допускане изработване на ПУП – ПЗ за имот № 000050, в
землището на с. Оглед с ЕКАТТЕ 53309, общ. 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 самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 124а, ал. 1 и чл.125 от Закона за устройство на територията
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява изготвеното техническо задание за изработване на ПУП – ПЗ за
нуждите на „Космо България Мобайл” ЕАД гр. София.
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ за разполагане на мобилно
телекомуникационно съоръжение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 13
Против:1
Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№263
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24
ОТНОСНО: Отдаване под наем на покрит 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 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 пет години на част от общински недвижим имот – публична общинска
собственост, общински не жилищен имот представляващ помещение с площ
43,26 м2, находящ се в УПИ – І автогара, кв. 39 по ПУП на гр. Рудозем.
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 32.00 лв. (с вкл. ДДС).

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
№264
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 14.08.2013 г., ПРОТОКОЛ № 24
ОТНОСНО: Отдаване под наем на покрит 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 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 пет години на част от общински недвижим имот – публична общинска
собственост, общински не жилищен имот представляващ помещение с площ
96,07 м2, находящ се в УПИ – І автогара, кв. 39 по ПУП на гр. Рудозем.
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 78,00 лв. (с вкл. ДДС).

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

