ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 482
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „Прогресстрой”ЕООД
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 105/16.04.2015г.
от управителя на „Прогрес-строй”ЕООД – Юлиян Андреев и на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 и чл. 147, ал.2 от Търговския закон
След проведено гласуване:

РЕШИ:
1. Приема годишня финасов отчет на общинска фирма „Прогрес-строй”ЕООД за 2014
година.
2.Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов отчет и
съпътстващите го документи в Търговския регистър.
4.Задължаване управителя да предложи Оздравителен план за дружеството за
следващото заседание на общинския съвет.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 483
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51
ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „МБАЛРудозем”ЕООД
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 85/23.03.2015 г.
от управителя на „МБАЛ-Рудозем”ЕООД – Емине Миминова Балева на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 и чл. 147, ал.2 от Търговския
закон
След проведено гласуване:

РЕШИ:
1. Приема годишня финасов отчет на общинска фирма „МБАЛ-Рудозем”ЕООД за 2014
година.
2.Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов отчет и
съпътстващите го документи в Търговския регистър.
3. Взема решение на следващото заседание да се разгледа въпроса за ликвидация на
дружеството.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /
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РЕШЕНИЕ
№ 484
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „СМДЛРудозем”ЕООД
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 82/19.03.2015 г.
от управителя на „СМДЛ-Рудозем”ЕООД– Д-р Ангелина Илиева Чучуранова –
Келбечева и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 и
чл. 147, ал.2 от Търговския закон
След проведено гласуване:

РЕШИ:
1. Приема годишня финасов отчет на общинска фирма „СМДЛ-Рудозем”ЕООД за 2014
година.
2.Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов отчет и
съпътстващите го документи в Търговския регистър.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: .............................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 485
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО: Годишен отчет за дейността на общинска фирма „Спортни бази
Рудозем”ЕООД за 2014 година
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 103/15.04.2015
г. от управителя на фирма „Спортни бази Рудозем”ЕООД – Пламен Илков Демирев и
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1,т.3 и чл. 147, ал.2 от
Търговския закон
След проведено гласуване:

РЕШИ:
1. Приема годишня финасов отчет на общинска фирма „Спортни бази Рудозем”ЕООД
за 2014 година.
2.Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов отчет и
съпътстващите го документи в Търговския регистър.

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
РЕШЕНИЕ
№ 486
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО: Промени в местната комисия по Закона за уреждане на правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 99/07.04.2015 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 8, ал.
2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове и във връзка с чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му
След проведено гласуване:

РЕШИ:
I. Общински съвет гр.Рудозем определя промени в местната Комисия по
ЗУПГМЖСВ, която придобива следния състав:
Председател: Вахидин Салихов Каръшев – общински съветник в Общински съвет
- Рудозем
Членове:
1. Инна Георгиева – младши юрисконсулт на Община Рудозем
2. Симона Кавалска – представител на гражданите, притежаващи дългогодишни
жилищно-спестовни влогове
3. Елена Димовска – специалист „Общинска собственост и РОИ” при Община
Рудозем
4. Силвия Овчарска – касиер при Общинска администрация Рудозем;
II. Решението да се изпрати до Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд за утвърждаване.

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
РЕШЕНИЕ
№ 487
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

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 № 104/15.04.2015
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:

РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем взема решение, с което определя маломерен имот
№1516 в местност ГЬРБАВИЛОТО, с начин на ползване: „Нива”, с площ 1,549 дка.
находящ се в землището на с.Равнината, IХ 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
общинскя 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
РЕШЕНИЕ
№ 488
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51
ОТНОСНО: Уреждане на съсобственост между Общината и частно лице
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 102/15.04.2015
г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.34
ал.4, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.44 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21. ал.1 т.8 от ЗМСМА,
След проведено поименно гласуване:

РЕШИ:
1.Общински съвет Рудозем приема изготвената оценка на лицензирания
оценител.
2. Общински съвет Рудозем дава съгласието си за прекратяване на
съсобственост в УПИ V-940, 944-за обществено обслужване, кв.49 по ПУП на
с.Чепинци между Фатме Зюлфиева Хутева и Община Рудозем чрез продажба на
общинската част попадаща в УПИ V представляваща имот пл.№ 944 с площ 203 м2 по
пазарни цени в размер на 2639,00 лева без ДДС .
3. 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 продажба имотите по т.2 от
настоящото решение и сключи договор за продажба.

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

РЕШЕНИЕ
№ 489
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на Социалните услуги в
Община Рудозем за 2016 година.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 110/16.04.2015
г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.19,
ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА
След проведено гласуване:

РЕШИ:
1. Приема Годишен план за развитие на Социалните услуги в Община Рудозем
за 2016 година.

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

РЕШЕНИЕ
№ 490
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на
приватизационни сделки през 2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 107/16.04.2015
г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 6,
ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
След проведено гласуване:
РЕШИ:
Приема Годишен план за приватизация в община Рудозем през 2015 г., както в
плана се включват за приватизация следните обекти:
№

Име на обекта

Адрес

Очаквана стойност
в лв.

Имот пл. № 239 в УПИ І – Универсален
магазин, кв. 40 по ПУП на село
1.

Елховец, представляващ част от втория

С. Елховец, общ. Рудозем

36 100,00

етаж на масивна сграда (търговски
обект), ведно с външно стълбище

2.

Метален павилион „Скара – бира”

УПИ ІV, Кооппазар, кв. 37
по ПУП на гр. Рудозем

6 650,00

Прогнозни приходи от приватизация на обектите, включени в плана – 42 750,00 лв.
Прогнозни разходи по провеждането на процедурите по приватизация – 3 000,00 лв.
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

РЕШЕНИЕ
№ 491
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията
на Община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 108/16.04.2015
г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21,
ал. 1, т. 13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.22 от Закона управление на отпадъците
След проведено гласуване:
РЕШИ:

1. Общински съвет гр. Рудозем приема Наредба за управление на отпадъците на
територията на община Рудозем
2. Наредбата влиза в сила от 01.05.2015 г.

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

РЕШЕНИЕ
№ 492
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО:Проект на Наредба за управление на горските територии –
собственост на община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 109/16.04.2015
г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание
чл.181, ал.6 от Закона за горите и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА
След проведено гласуване:
РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем приема Наредба за управление на горските
територии - собственост на община Рудозем.

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

РЕШЕНИЕ
№ 493
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.04.2015 г., ПРОТОКОЛ № 51

ОТНОСНО:Преразглеждане на Решение № 472/24.03.2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Писмо с вх. № 101/15.04.2015 г. и
приложената към него Заповед № АП-03-14-362/08.04.2015 г. от Областния управител –
Недялко Славов и на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА,
След проведено гласуване:
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем отменя Решение № 472/24.03.2015 г., взето на
редовно заседание № 50 на 24.03.2015 г.

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

