ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 431
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Определяне размера на такса битови отпадъци за 2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 238 /22.12.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1
т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ
След проведено поименно гласуване Общински съвет:
РЕШИ:
I.

Одобрява предложената калкулация за разходите, необходими за обезпечаване
дейността на сметосъбиране , сметоизвозване и депониране на битовите
отпадъци,маршрутен график и план-сметка в общ размер :

ПРИХОДИ
=============
1. ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 97738 лв.
2. ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕТ 146730 лв.
=====================
ОБЩО :
244468 лв.
=====================
РАЗХОДИ
==========
1. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - 97738 ЛВ.
В Т.Ч. :
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПОТО
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ.МЕСТА -

47943 ЛВ.
42416 ЛВ.
7379 ЛВ.

2. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - 146730 ЛВ.
В Т.Ч. :
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА ПОДДЪРЖКА НА ДЕПО
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ.МЕСТА

65880 ЛВ.
63608 ЛВ.
17242 ЛВ.

ОБЩО РАЗХОДИ – 244468 ЛВ.

- ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ - ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО
- ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ. МЕСТА –

113823 ЛВ.
106024 ЛВ.
24621 ЛВ.

II.Определя следните размери на такса битови отпадъци по чл.80 от Наредбата за
определяне размера на местни данъци, такси и услуги на територията на Община Рудозем
за 2015 г. за жилищни и нежилищни имоти на граждани и фирми на територията на
общината:
- за физически лица в населени места без организирано сметосъбиране и
сметоизвозване, само за поддържане чистотата на обществени места и депо – 1,7 промила;
- за физически лица за населени места с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване:
- за гр. Рудозем 4.85 промила , от които сметосъбиране и сметоизвозване – 2.5
промила, за поддържане на депо – 2.05 промила и поддържане чистотата на местата за общ.
ползване – 0.3 промила.
- за селата – 3.2 промила, от които – за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.5
промила, за поддържане на депо – 1.4 промила и поддържане чистотата на общ. места – 0.3
промила
- физически лица, подали декларации за неизползване на недвижимите имоти
заплащат намален промил само за поддържане чистотата на обществените места и депо –
1.7 промила
– за имоти на фирми, в населени места с неорганизирано сметосъбиране и
сметоизвозване заплащат намален промил в размер на 3,25 само за поддържане за местата
за обществено ползване и депо
– за имоти на фирми в населени места с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в размер на 6.77 промила, от
които: за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.52 промила, за поддържане на депо – 2,50
промила и за поддържане местата за обществено ползване – 0.75 промила
– за фирми, които са подали декларации за неизползване на недвижимите
имоти се начислява ТБО в намален размер само за поддържане на местата за обществено
ползване и поддържане на депо в размер на 3.25 промила.
– за имоти на фирми, находящи се извън регулация на населените места се
начислява ТБО в намален размер само за поддържане на местата за обществено ползване и
поддържане на депо в размер на 3.25 промила.
- за заявени съдове за смет таксата е за 1 бр. – за контейнер – 500 лв. и за кофа –
85 лв.
- фирми, които сами извозват промишлените си отпадъци до депото за ТБО
заплащат такса в размер на тон за депониране 60.00 лв. плюс отчисленията за съответната
година за РИОСВ.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 432
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци, такси и
услуги на територията на община Рудозем за 2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 234/22.12.2014 г. от
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.9 от
Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2, във вр. с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и услуги на територията на
община Рудозем, както следва:
§ 1. В чл. 72, ал.1, т.3 цитираните норми от Закона за управление на отпадъците се
променят на „чл.64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците”.
§2. В Приложение № 2 към наредбата - списък на видовете услуги, права и цени към тях,
които извършва Общинска администрация гр.Рудозем, се заличава № по ред 48, а именно –
„Издаване на маршрутен пропуск за транспортно-производствени нужди на едно
транспортно средство – годишна такса в размер на 100,00 лв.”
§3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2015 г.
Останалата част от Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и
услуги на територията на община Рудозем остава непроменена.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:15
Гласували: 15
За:15
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 433
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Преобразуване на Полудневна детска градина с.Войкова лъка в
Целодневна детска градина
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 230/22.12.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1,

т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10 ал. 8 от ЗНП и чл.15 ал.1 и ал.2 от ППЗНП
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Преобразува Полудневна детска градина с. Войкова лъка в Целодневна детска
градина с.Войкова лъка.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да 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 Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 434
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем –
Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.08.2014 г. до 30.11.2014 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 232 /22.12.2014 г.
от главния секретар 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 01.08.2014г. до 30.11.2014г.,
които са в размер на 1 813 лв. в страната и 344 лв. в чужбина.
Същите са планувани по бюджет 2014 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:15
Гласували: 15
За:15
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 435
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46
ОТНОСНО: Отстъпване право на строеж
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 223 /02.12.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, във вр.с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във вр.с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката за имот УПИ ІІ-171- за трафопост, кв.1
с.Сопотот в размер на 522,00 лева.
2. Учредява в полза на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД КЕЦ Смолян
възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху следния недвижим имот–
частна общинска собственост:
N
Населено
Описание на имота
Площ
Цена
по
Място
/кв.м/
/лв./
Ред
/ гр.с. /
1. с.Сопотот
УПИ ІІ-171- за трафопост, кв.1
58
522,00
3.Възлага на кмета на общината да сключи договор в съответствие с условията по
т.2.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 436
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ VІ-98, кв.15 по
ПУП на с.Бърчево
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 221 /02.12.2014 г. от
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.38а от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

1. Учредява на Хайри Фаиков Караибрахимов, право на пристрояване за
изграждане на пристройка с РЗП 184,14 м2 към жилищна сграда, построена в УПИ VІ-98,
кв.15 по ПУП на с.Бърчево, за който е съставен Акт № 349 / 14.08.2014г. за частна
общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд – Мадан с вх.
рег.№ 194 / 27.04.11 г.
2.Правото на собственост върху жилищната сграда е придобито съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 15.03.1979 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за учредяване
право на пристрояване към жилищна сграда построена съгласно Договор за отстъпване
право на строеж за жилищна сграда, построена в имот УПИ VІ-98, кв.15 по ПУП на
с.Бърчево

с площ на пристрояване 184,14м2 в размер на 552,42 лв. на Хайри Фаиков

Караибрахимов .
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 Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 437
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ І-425, кв.87 по
ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.505.50
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 220 /02.12.2014 г. от
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.38а от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване Общински съвет:
РЕШИ:
1. Учредява на Хусни Летифов Шерифов , право на пристрояване на дървен навес с
ЗП 24,00 м2 към жилищна сграда, построена в УПИ І-425, кв.87 по ПУП на гр.Рудозем
с идентификатор 63207.505.50 , за който е съставен Акт № 366 / 17.11.2014г. за частна
общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд – Мадан с вх.
рег.№ 669 / 21.11.14 г.
2.Правото на собственост върху жилищната сграда е придобито съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 19.08.1969 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за учредяване
право на пристрояване към жилищна сграда построена съгласно Договор за отстъпване
право на строеж за жилищна сграда, построена в имот УПИ І-425, кв.87 по ПУП на
гр.Рудозем с идентификатор 63207.505.50 с площ на пристрояване 24,00 м2 в размер на
153,60 лв. на Хусни Летифов Шерифов .
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 Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 438
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 222 /02.12.2014 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 Общински съвет:
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласие да се присъедини към УПИ ІV-198 ,
кв.50 с идентификатор 63207.503.198 ,
който е отреден УПИ ІІ-КЖЗ, кв.50

част от имот с идентификатор 63207.503.43 за

с площ 130 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: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 439
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО Приемане на решение за бракуване на движими вещи /МПС/ собственост на община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 217/25.11.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 и
чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
I. Дава съгласието си да се извърши процедура по бракуване по реда на Закона за
счетоводството и да се снемат от активите на баланса на Община Рудозем, следните
автомобили:
1. Автомобил марка „Шкода”, модел „706 РТЛ”, с ДК № СМ 1037 МС –
двигател № 9211105090 /дизел/; рама № 80394;
2. Верижен трактор, модел ДТ-75 /дизел/, с ДК № СМ 00128;
3. УАЗ, модел „425 Д”, с ДК № СМ 1041 МС –
двигател № 289М1686 /бензин/; рама № 48737;
4. Товарен автомобил марка „ЛИАЗ”, модел „Мадара”, с ДК № СМ 7169 АК –
двигател № К113041750 /дизел/; рама № 00024089021;
II. Възлага на Кмета на общината да организира и извърши всички последващи
действия, свързани с бракуването на горецитираните МПС и предаването им за скрап.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 440
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Постъпило искане с вх.№5647/19.11.2014г. от Розета Чечкова – Началник
на Общинска служба по земеделие – гр.Рудозем за предоставяне на поземлен имот в
землището на с.Елховец, с проектен №001620 – представляващ „Пасище, мера”, IX
категория, с размер 0,448 дка.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 218/25.11.2014 г. 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 (ЗМСМА)
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
В изпълнение на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински съвет – гр.Рудозем
дава съгласието си да се предостави имот в землището на с.Елховец с проектен №001620 –
Пасище, мера, IX категория, с размер 0,448 дка на Общинска служба по земеделие –
гр.Рудозем за издаване на решение по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ по решение №
1189/09.11.1992 г. на наследниците на Емин Шерифов Фазлийски.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 441
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет Рудозем за отдаване под наем на
маломерна земеделска земя предоставена в собственост по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 228/09.12.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА и чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем взема решение, с което определя маломерен имот
№107011 в местност ТИКЛЕВО, с начин на ползване: „Пасище, мера”, с площ 2,034 дка.
находящ се в землището на с.Чепинци, IX категория, за отдаване под наем без търг за срок
от една стопанска година /по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ/, като определя наемна цена на
декар за година, в размер на минималните наемни цени за земи от ДПФ.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отдаване под наем на
общинския имот за срок от една стопанска година по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 442
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Заповед № АП-03-14-465/19.11.2014 г. на Областния управител на
Област Смолян
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 219/27.11.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.45, ал.9 от
ЗМСМА във вр.с 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. 38а от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
Приема повторно Решение №425/04.11.2014г. на Общински съвет гр.Рудозем а именно:
1. Учредява на Шавкъ Арифов Манафов, право на пристрояване за изграждане на
пристройка

с площ 45,00 м2

към жилищна сграда с идентификатор 07689.508.79.1,

построена в УПИ II-116, кв.13 по ПУП на с. Бяла река, общ. Рудозем.
2.Правото на собственост върху жилищната сграда с идентификатор 07689.508.79.1,
е придобито с Договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 15.06.1977г.
3.Общински съвет - Рудозем приема изготвената експертна оценката за учредяване
право на пристрояване към жилищна сграда с идентификатор 07689.508.79.1, построена в
УПИ II-116, кв.13 по ПУП на с. Бяла река, общ. Рудозем, с площ на пристрояване 45,00 м2
в размер на 135,00 лв. на Шавкъ Арифов Манафов

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 на 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 Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 443
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение №229/30.05.2013г. на
Общински съвет гр.Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 227/09.12.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 62, ал. 2 от
АПК и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение №229/30.05.2013г., като в решението посоченият „№5405” на имот в местност
КАРТОЛАТ с начин на ползване „Пасище, мера” с площ 5,879 дка, находящ се в
землището на с.Чепинци, да се чете „№54005”.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 444
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на помещение в недвижим имот
- частна общинска собственост за осъществяване на социална дейност в обществена
полза на основание чл.14, ал.6 от ЗОС.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 239/22.12.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС, във вр. с чл.19 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
I. Общински съвет гр. Рудозем дава съгласие да се отдаде под наем без търг или
конкурс имот - частна общинска собственост на ТП Държавно горско стопанство –
Смилян, с ЕИК 2016195800347, със седалище и адрес на управление: гр.Смилян, ул.
„Девети септември” №101, представляваща 1(един) брой помещение – стая, със застроена
площ от 18 кв.м, находяща се на втори етаж от масивна двуетажна сграда, в УПИ – XVIII,
кв.40 по плана на с.Елховец, при месечна наемна цена в размер на 29,70 лв. /двадесет и
девет лева и седемдесет стотинки/ с вкл. ДДС за срок от три години.
II. Общински съвет гр.Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да сключи
договор за наем за имота по т.1 по реда на чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 445
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Актуализация на плана на Бюджет 2014 от 29.12.2014 г. на община
Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 231/22.12.2014 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 ил. 5 от ЗМСМА и във връзка д чл. 124, ал. 1 и ал.2 от ЗПФ
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
Актуализира плана за изпълнение на бюджета от 29.12.2014 год., съгласно
Обяснителна записка, Приложение № 1 и № 2.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 446
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Актуализация на капиталови разходи за 2014 год.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 233/22.12.2014 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание 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 и ал.2 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
Одобрява актуализация на инвестиционната програма на капиталовите разходи на
община Рудозем от 29.12.2014 год., съгласно, Приложение №1.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 447
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.12.2014 г., ПРОТОКОЛ № 46

ОТНОСНО: Подпомагане на Шукри Халилов

Общинският съвет на основание основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация след проведено гласуване:

РЕШИ:

В Проекто-бюджета за 2015 г. да бъде заложена сумата от 10 000 лв. като еднократна
помощ за Шукри Халилов във връзка възникналия пожар.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 10
Против: -Въздържали се: 5
Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

