ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 99
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Върнато Решение №88/12.04.2016 г. на Областния управител за

ново обсъждане
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
125/25.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – д-р Владимир Антонов
Янков и на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 226, във връзка чл.220, ал.1
и чл. 221 от Търговския закон и чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за упражняване на

собственост върху общинска част от капитала на търговските дружества
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Определя Евелин Бозов – зам. кмет на община Рудозем, за представител
на Община Рудозем в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан
Шукеров” АД – Смолян, който се упълномощава да взема решения от името на
Община Рудозем за мандата на новоизбрания общински съвет 2015г./2019г., като
същия извършва действия в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и
Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинска част от
капитала на търговските дружества.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 100
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на

ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 27365.4.16 по
кадастрална карта на село Елховец, община Рудозем, обл.Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
117/12.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2; чл.110, ал.1,
т.1 и т.3 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване за поземлен имот с № 27365.4.16 по КВС на село
Елховец, община Рудозем, обл.Смолян, с ЕКАТТЕ 27365, ведно със съпътстващите го
приложения.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на поземлен имот с № 27365.4.16 за промяна на предназначение по КВС
на село Елховец, община Рудозем, обл.Смолян, с ЕКАТТЕ 27365.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно Закона
действия.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 101
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
116/10.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във вр. с чл..17 от НРПУРОИ
След проведено 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, частна общинска собственост, както
следва:
№

Описание на имота

Местонахождение

Предназначение

Начална месечна

на имота

на имота

Тръжна цена
в лв. с вкл. ДДС

1

І етаж от масивна

Гр.Рудозем ,ул.

сграда- с площ

”Койнарци” с

15,18 м2

Идентификатор

склад

15,18

63207.505.46.1
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 .

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 102
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
114/03.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 и във връзка с чл..15 от НРПУРОИ
След проведено 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 1
/една/ година на част от общински недвижим имот - публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 35,61 кв.м. на първи етаж от Дом на културата, за
който е съставен АПОС № 1/22.03.2007 г., ул.”България” №13, град Рудозем, построен
в УПИ ІІ – 226, кв.34 по ПУП на града – предназначен за занаятчийски услуги.
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 23,15 лв. с включен ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 103
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 95/12.04.2016 г.
на Общински съвет гр.Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
113/28.04.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.62, ал. 2 от АПК и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №
95/12.04.2016 г., като в решението вместо „УПИ ІІ, кв. 34” да се запише „УПИ І – КЖЗ226, кв.34”

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 104
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща авансово плащане
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 «Активни» за изпълнение на
проект BG05M9OP001-1.002-0157 „Бъдеще за младежите в Община Рудозем”
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
121/20.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т. 10 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Упълномощава кмета на Община Рудозем, Румен Венциславов Пехливанов да
подпише Запис на заповед, без протес и без разноски, платима на предявяване в полза
на Управляващия орган (Министерство на труда и социалната политика чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”) в
размер на 45 670,80 лева за обезпечаване на 20% от договорената безвъзмездна
финансова помощ за извършване на авансово плащане по проект BG05M9OP001-1.0020157 „Бъдеще за младежите в Община Рудозем”.
2. Възлага на кмета на Община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за подбор на проекти BG05M9OP0011.002 «Активни» за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.002-0157 „Бъдеще за
младежите в Община Рудозем” и да ги представи пред Управляващия орган.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 105
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Рудозем 2016-2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
122/25.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36б от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане във връзка с
изпълнение на чл.17,ал.1,т. 7 и чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация
След проведено гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет гр. Рудозем приема Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Рудозем 2016-2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да актуализира Стратегия при
възникване на необходимост и ежегодно да изготвя и предлага за приемане от
Общински съвет гр. Рудозем Годишен план за развитие на социалните услуги.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 106
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Одобряване на оценка на 3 бр.сгради, 13бр.машини и оборудване и
разрешение за извършване на продажба , във връзка с чл.137,т.7, вр. чл.147 от ТЗ,
чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху
общинската част от капитала на търговските дружества.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
123/25.05.2016 г., предложена от управителя на
общинска фирма „Прогресстрой”ЕООД – г-н Гошо Стоименов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет гр.Рудозем одобрява оценката на лицензирания оценител
Димо Касабаджаков на следните ДМА, собственост на „Прогрес-строй” ЕООД
/таблица/.
2. На основание чл.27, ал.1 и 2 от НРУСОЧКТД на Об.С гр.Рудозем взема
решение за продажба, чрез търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИ на следните
ДМА:
Обща пазарна
Обща пазарна стойност
стойност при
при единична
Обект
продажба”в
продажба/лева/
пакет”/лева/
без вкл. ДДС
без вкл. ДДС
Сгради -3 броя
25 340
Машини и оборудване12 250
13броя
Общо:
12 250
25 340
3. Възлага на Управителя на „Прогрес-строй” ЕООД да проведе процедура за
продажба на дълготрайни материални активи и недвижими имоти по т.2 от Решението.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 107
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
127/26.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6 ал.1 и ал.3 и чл. чл.37 ал.6
т.1 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет Рудозем обявява 398 м2 от имот 63207.501.120 и 22 м2 от имот
63207.501.119 придаваема част от УПИ І- болница, кв.22 към УПИ ІІІ-център за спешна
медицинска помощ, кв.22 по ПУП на гр.Рудозем да бъдат обявени за частна общинска
собственост
2. Общински съвет – Рудозем отстъпва безвъзмездно право на строеж на
Министерство на здравеопазването за изграждане на помещение Филиал за спешна
медицинска помощ община Рудозем върху общински имот, представляващ УПИ IIIцентър за спешна медицинска помощ, кв.22 по ПУП на гр. Рудозем с площ 546 м2
3.Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи действия по
т.1 и т.2.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 108
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Ползване на дървесина от горски територии, собственост на
Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
126/26.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти
След проведено гласуване
РЕШИ:
Общински съвет- Рудозем одобрява ползването на дървесина от горските
територии, собственост на Община Рудозем да се осъществява по следните начини:
- чрез продажба на стояща дървесина на корен
- чрез добив и продажба на добита дървесина

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 109
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.05.2016 г., ПРОТОКОЛ № 10
ОТНОСНО: Отпускане на средства на „ТРАНСПОМЕД” ЕООД – гр.

Гоце Делчев – изпълнител на транспорт на хемодиализно болни на
територията на община Смолян и техните придружители.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка с
изх. № 2744/26.05.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.

1 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет - Рудозем отпуска на ТРАНСПОМЕД” ЕООД - гр. Гоце
Делчев, средствата в размер на 150 лв. месечно, необходими за извършване на

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.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

