ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 386
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014 год.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 162 /25.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 от ЗПФ
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2014 год., съгласно
Обяснителна записка, Приложение № 1 и № 2.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:15
Против: 1
Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 387
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Актуализация на капиталови разходи за 2014 год.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 160 /25.07.2014 г.
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 и във връзка с
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община
Рудозем и във връзка с чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

Приема актуализация на инвестиционната програма на капиталовите разходи на
община Рудозем от 01.07.2014 год., съгласно, Приложение №1.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:15
Против: 1
Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 388
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Актуализация на плана на Бюджет 2014 от 01.07.2014 год. на община
Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 161 /25.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 от ЗПФ
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
Актуализира плана за изпълнение на бюджета
Обяснителна записка, Приложение №1 и №2.

от 01.07.2014 год., съгласно

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 389
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем – Румен
Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2014 г. до 30.07.2014 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 158 /25.07.2014 г.
от главния счетоводител на Община Рудозем – Милена Русева и на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, чл.8, ал. 4 от Наредба за командировките в страната , чл. 6, ал. 1, т. 2 от
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и документи
доказващи разходите /заповед за командировки, справки и пътни листове/ за направените
командировки
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

Общински съвет одобрява разходите за командировки в страната и чужбина на Кмета
на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2014 г. до 30.07.2014
г., които са в размер на 1 613 лв. в страната и 1 025 лв. в чужбина.
Същите са планувани по бюджет 2014 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 390
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Работата на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2014 – 30.06.2014
година
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 156 /22.07.2014 г.
от председателя на Общински съвет - Рудозем – инж. Митко Младенов и на основание
чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл. 21, ал.1,
т.23 във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведено гласуване

РЕШИ:

Приема Отчета за работата на Общински съвет – Рудозем с направените в него
изводи и препоръки.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 392
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Вземане на окончателно решение по т.2 от Протокол от 19.02.2014 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 143 /16.06.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 195 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем разрешава Цялостното премахване на едноетажна
масивна сграда със застроена площ 51 м², находяща се в имот с пл. № 478 по
плана на с. Рибница при спазване на изключителни мерки за безопасност.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да издаде Заповед по чл. 195, ал.6 от ЗУТ за
премахване на опасната сграда.
Решението да бъде сведено до знанието на Венцислав Пехливанов Председател на НЧ „Родопчанка-2008“- с. Рибница.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 393
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Частично финансово подпомагане изработването на Задание за общ
устройствен план на община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 150 /09.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1,
т.11 от Закона местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 125
от Закона за устройството на територията и чл. 38, ал.1 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за
изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2014 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - Рудозем, възлага на Кмета на община Рудозем да предприеме
необходимите действия за изработване на задание и опорен план за проект на Общ
устройствен план на община (ОУПО), с наименование „Изработване на задание и опорен
план за Общ устройствен план на община Рудозем”.
2. Общински съвет - Рудозем дава съгласие за осигуряване на собствено
финансиране за разликата по сключения договор за изработване на задание за проект на
Общ устройствен план на община Рудозем и съгласно условията на сключеното
споразумение с Министерство на инвестиционното проектиране ”.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 394
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 154 /22.07.2014 г.
от 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/
години на помещение с площ 28,00 кв. м. в общински недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ масивна сграда-кметство и детска градина,
с.Грамаде, общ. Рудозем , построена в имот пл.№166 предназначено за търговска дейност.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта от
недвижимия общински имот под наем чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна наемна цена в
размер на 56,00 лв. с включен ДДС.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 395
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 2670 / 12. 06. 2014 г. от Веска Маданлийска - за

Началник на Общинска служба по земеделие - Рудозем за предоставяне на
имоти в землището на с. Витина
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 148 /30.06.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА
След проведено 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 проектен
№ 001170 - Нива, / 9- та категория / с размер 1, 057 дка и проектен № 001172- Ливада, / 9та категория / с размер 7, 352 дка на Общинска служба по земеделие- Рудозем за издаване
на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по решение № 364/ 04. 12. 1992 г. на
наследниците на Фехми Асанов Имамов.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 396
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 3274 / 16. 07. 2014 г. от Веска Маданлийска - за

Началник на Общинска служба по земеделие - Рудозем за предоставяне на
имоти
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 153 /22.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА
След проведено 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. Рибница с
проектен № 053027 - Ливада, / 9- та категория / с размер 0, 030 дка, с проектен № 053025Ливада, / 9-та категория / с размер 0, 032 дка, с проектен № 053023 - Ливада, / 9- та
категория / с размер 0, 045 дка, с проектен № 053031 - Ливада, / 9- та категория / с размер
0, 055 дка, с проектен № 053033 - Ливада, / 9- та категория / с размер 0, 131 дка, с проектен
№ 053029 - Ливада, / 9- та категория / с размер 0, 659 дка, с проектен № 053021- Ливада, /
9- та категория / с размер 0, 258 дка, с проектен № 053019 - Ливада, / 9- та категория / с
размер 0, 234 дка и землището на с. Чепинци с проектен № 116339 - Нива, / 6- та категория
/ с размер 0, 033 дка на Общинска служба по земеделие - Рудозем за издаване на решение
по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по решение № 982/ 22. 12. 1992 г. на лицето Смаил Ахмедов
Еминкехайов.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 397
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Приемане на План за защита при бедствия на община Рудозем

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 157/24.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 9, ал.
11от ЗЗБ и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
След проведено гласуване

РЕШИ:

Общински съвет – Рудозем – приема “План за защита при бедствия на Община Рудозем”

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 398
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Одобряване на оценка на УПИ ІІ-КЖЗ, кв.56 по ПУП на гр.Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 166 /30.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2
от ЗОС,във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

І.Общински съвет-Рудозем приема изготвената експертна оценка за
продажбата на УПИ ІІ-КЖЗ, кв.56 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор
63207.503.201 и площ 2665 м2 в размер на 39975,00 лв. без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 399
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 167 /30.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21,
ал.1,т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл.41, ал.2 от ЗОС, във вр. с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласие да се присъедини към УПИ І-93 ,
кв.19А по плана на гр.Рудозем с идентификатор 63207.501.93 части от улична регулация с
площ 120 м2 съгласно проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри.
2 .Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор за продажба по чл.15,
ал.5 във вр.с ал.3 от ЗУТ по пазарни цени определени от експертна оценка на лицензиран
оценител в размер 16,00 лв. за квадратен метър без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 400
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2014 г., ПРОТОКОЛ № 42
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор № 21/321/01241 от 23/11/2012 г.
по мярка 321 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
пътища и вътрешна водопроводна мрежа”, сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова
помощ № 21/321/01241 от 23/11/2012 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция и рехабилитация
на съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа”, сключен между Община
Рудозем и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София,
бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор.
Общинският съвет

РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на общината Румен Венциславов Пехливанов да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 526 410,50 лв. (Петстотин двадесет
и шест хиляди четиристотин и десет лева и 50 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността
на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 21/321/01241 от 23/11/2012 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна
водопроводна мрежа”, сключен между Община Рудоземи ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 21/321/01241 от 23/11/2012 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет № 42 , проведено на
31.07.2014 г. , Протокол № 42 , т. 16 от дневния ред по доклад № 168 / 30.07.2014 г. при
кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”,
0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет .

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

