ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 51
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет за 2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 23/22.01.2016 г., предложена от председателя на Общински съвет
Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21, ал.1,т. 23 от ЗМСМА и
чл.62, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
След проведено гласуване
РЕШИ:

Общински съвет – Рудозем – приема План за работа на Общински съвет
– Рудозем за 2016 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 52
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО:Актуализация на бюджет на Община Рудозем към 31.12.2015
година
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 14/21.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, 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 плана на бюджет към 31.12.2015 год., съгласно Приложение №1.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 16
За: 11
Против: 5
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 53
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управлението на общинската

собственост за мандат 2015 – 2019 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 27/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.4а,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет - приема Стратегия за управлението на общинската
собственост за мандат 2015 – 2019 г. съгласно Приложение №1.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 54
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 28/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4а, ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет гр.Рудозем приема Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. съгласно Приложение
№1.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 55
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Приемане на бюджета за 2016 година на Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 04/11.04.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.52, ал.1, и чл. 21, ал. 1,т.6, във
връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.94, ал.2 и ал.3, и чл.39 от Закона за публичните финанси,
във връзка с разпоредбите на ЗДРБРБ за 2016 г., ПМС №380/29.12.2015 г. за
изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Рудозем за 2016 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 6 513 604лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 990 759, в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 878
684лв.
1.1.1.2.Преходен остатък от 2015 година в размер на 112 075лв.,съгласно
Приложение № 3, в това число: с целеви характер – 112 075лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 522 845, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 420 400лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 788 668лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 324 972лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 682 100 лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддъражане и снегопочистване в размер на
223 400 лв.
1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер
на 398 100 лв.
1.1.2.3.4. Временни безлихвени заеми в размер на 21 372лв.
1.1.2.4. Преходен остатък от 2015 година в размер на 178 178лв., съгласно
Приложение №3.
1.1.2.5 Със знак минус са средства по Норвежка програма постъпили по
разплащателна сметка и отчисления към РИОСВ общо в размер на – 189 373лв.
1.2. По разходите в размер на 6 513 604лв. , разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №2.
1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 3 990 759лв., в т.ч. резерв за
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 522 845лв. , в т.ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 41 206лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетно салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.
2. Приема програма за капиталовите разходи, съгласно Приложение №4.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на,
съгласно Приложение №4.
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №5.
2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране
със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори
и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно капиталова програма
Приложение №4, описани поименно.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2016г. без звената от системата на функция
Образование, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност и местни
дейности, съгласно Приложение№6.
4. Утвърждава разчет за разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за социални цели /- 10
000лв.
4.2. Субсидии за:
4.2.1. читалища – 106 200лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на
читалищната дейност, съгласно Приложение №7.
4.2.2. спортни клубове – 6 000лв.
4.2.3. организации с нестопанска цел /клуб на пенсионера/ - 500лв.
4.3. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия
по предоставянето и отчитането на средствата по т.4.1.-4.2.
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3 на сто /не повече от 3 на сто/ от плановите средства за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения
5.2. Разходи за представителни цели в размер на 5 000лв.
5.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на
територията на съответният район, кметство или населено място – разходи за
командировки до гр.София в размер на 20лв. дневни .
6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни
разходи:
6.1. За пътуване в границите на област Смолян, в съответствие с характера на трудовата
дейност, съгласно Приложение №8.
6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение
№9,9А.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложение №10.
8. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на одобрени проекти по
програми на ЕС през 2016г.
9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2016г. и прогнозни показатели за периода 2017г. и 2018г., по приходите, помощите,
даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №12.
10. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община
Рудозем:
10.1.СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Рудозем;
10.2.СОУ „Христо Ботев” с.Чепинци;
10.3.ОУ „Христо Ботев” с-Елховец;
10.4. Направление образование.
11. Определя максимален размер на дълга, както следва:
12.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер на 0лв.,
определя разходите за лихви по дългосрочен кредит от 2015г., съгласно Приложение №13.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2016г. в размер на 5% от средния размер на отчетени разходи за
последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2016г. в размер на 30% от средния размер на отчетените разходи за последните
четири години.
14. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2016 г. в размер на 153 321лв , съгласно приложение №14.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2016 година в размер на 10 000лв.
16. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет,
при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи .
17. Възлага на кмета:
17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и / или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет, други сметки /набирателна/ и от сметките за средства от
Европейския съюз за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други
международни, национални и други програми, вкл. и на бюджетни организации, чиито
бюджет е част от общинския бюджет.
18.1. За всеки отделен случай кметът на Общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
18.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ
18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на общинския съвет.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо
финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при
условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват
относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението
на средствата в края на годината.
19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и
инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други
програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за
изпълнение на общинския план за развитие.
19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20. Разходването на бюджетните средства без целеви средства се осъществява при
съблюдаване на следните приоритети:
20.1.Разходите за делегирани от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови
възнаграждения и стипендии са приоритет.
20.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: трудови
разходи,дължими суми по лихви по главница на общински дълг, за покриване на
просрочени задължения от минали години, за разходи по проекти финансирани със
средства от ЕС, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи – горива за
отопление, ел.енергия и неотложни текущи ремонти.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 6
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 56
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Рудозем
за 2016г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 22/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.16, ал.1 от Закона за
младежта и Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (20102020 г.)
След проведено гласуване
РЕШИ:

Общински съвет – Рудозем – приема „Общински план за младежта на
Община Рудозем за 2016 г.
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
РЕШЕНИЕ
№ 57
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 19/21.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка 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
три години на терен представляващ УПИ VІІІ, кв.39 по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.502.179 и площ 599 м2 за склад.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
терена 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 при минимална тръжна месечна наемна цена в размер на 389,35 лв. (с
вкл. ДДС).
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 58
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на надстрояване в УПИ ІІ-КЖЗ, кв.35
гр.Рудозем идентификатор 63207.501.53

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 18/21.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
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.38 а от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Учредява на Севда Захариева Урдажиева, право на надстрояване за
изграждане на кабинети за творческа дейност с балкон с РЗП 52,84 м2 към
жилищен имот с идентификатор 63207.501.53.3.11, находящ се в УПИ ІІ-КЖЗ,
кв.35 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.501.53, за който е съставен
Акт № 110 / 16.01.2008 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на жилищния имот е придобита с Нотариален акт за
покупко-продажба № 98, том.І, рег.№ 148, дело № 83/2009 г .
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на надстрояване към жилищна имот с идентификатор 63207.
501.53.3.11 с площ на надстрояване 52,84 м2 в размер на 507,26 лв. на Севда
Захариева Урдажиева .
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
надстрояване върху имота по т.1 от настоящото решение и сключи договор за
учредяване право на надстрояване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 59
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6

ОТНОСНО: Вземане на решение за създаване на Обществен съвет за
социално подпомагане, който да оказва съдействие и помощ при извършване
на дейностите по социално подпомагане и упражнява обществен контрол
върху тяхното осъществяване в община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 21/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане, чл.52 от Правилника за
прилагане Закона за социално подпомагане
След проведено гласуване
РЕШИ:

1. Създава Обществен съвет за социално подпомагане, който да оказва
съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и
упражнява обществен контрол върху тяхното осъществяване в община Рудозем в
състав, както следва:
Председател: Николина Костадинова – Общински съветник и Председател на
Комисията по образование, култура, здравеопазване и спорт
Членове:1. Денис Инджов - Общински съветник и член на Комисията по
образование, култура, здравеопазване и спорт
2. Красимира Петкова - Управител социални услуги в общността
3. Рабие Ахмедчикова - Ръководител на „Дневен център за деца с
увреждания”
4. Нели Хаджиева - Библиотекар на НЧ „Хр. Ботев 2000”, гр.Рудозем
5. Захри Говедаров - Председател на НЧ „Нов живот 1948”, с.Чепинци
6. Елза Мустанска - Председател на НЧ „Звезда 1950”, с. Елховец и
Директор на ЦДГ „Мечо Пух”, с. Пловдвци
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 60
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Вземане на решение от Общински съвет - Рудозем за възлагане
на дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на
територията на община Рудозем по реда на Закона за обществените
поръчки.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 29/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от
ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 и ал.3, т.2, т.5 – 10, т.12 от Закона за управление на
отпадъците, чл.3, чл.4 и чл.5, ал.2, т.2, т.5 – 10 от Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Рудозем
След проведено гласуване
РЕШИ:

1. Дава съгласие да се възложат дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Рудозем по
реда на Закона за обществените поръчки, при следните параметри:
 максимален срок 1 /една/ година;
 максимален размер 111 328 лв.
2.

Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 11
Против: 6
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 61
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6

ОТНОСНО: Постъпило искане с вх.№289/20.01.2016г. от Розета Чечкова –
Началник на Общинска служба по земеделие – гр.Рудозем за предоставяне на
поземлени имоти в землището на село Рибница, общ. Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 26/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
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
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 на Общинска служба по
земеделие – гр.Рудозем за издаване на решение по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ на
Ахмед Сюлейманов Еминкехайов по Решение №926/03.12.1992г., имоти в
землището на с.Рибница, както следва:
1. Проектен № 053042 – Ливада, IX категория с размер 0,839 дка,
представляващ част от имот № 053022, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №053018 – Ливада – на Динко Мустански
имот с №053044 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053021 – Ливада – насл. на Смаил Еминкехайов
имот с №053043 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053006 – Ливада – насл. на Исуф Еминкехайов
имот с №053005 – Ливада – насл. на Исуф Еминкехайов
имот с №053004 – Ливада – на община Рудозем
2. Проектен № 053041 – Ливада, IX категория с размер 0,126 дка,
представляващ част от имот № 0530004, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №053018 – Ливада – на Динко Мустански
имот с №053040 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053022 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053005 – Ливада – насл. на Исуф Еминкехайов
3. Проектен № 053039 – Ливада, IX категория с размер 0,557 дка,
представляващ част от имот № 053035, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №053045 – Ливада – на община Рудозем

имот с №053038 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053033 – Ливада – насл. на Смаил Еминкехайов
имот с №053032 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053017 – Ливада – насл. на Рифат Делиахмедов
4. Проектен № 053032 – Ливада, IX категория с размер 0,377 дка,
представляващ част от имот № 053014, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №053029 – Ливада – насл. на Смаил Еминкехайов
имот с №053035 – Ливада – на община Рудозем
5. Проектен № 053045 – Ливада, IX категория с размер 0,167 дка,
представляващ част от имот № 053035, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №053038 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053012 – Ливада – насл. на Исуф Еминкехайов
имот с №053016 – Ливада – на община Рудозем
имот с №053017 – Ливада – насл. на Рифат Делиахмедов
имот с №053039 – Ливада – на община Рудозем
6. Проектен № 053037 – Нива, IX категория с размер 0,200 дка,
представляващ част от имот № 053013, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №053036 – Нива – на община Рудозем
имот с №053012 – Ливада – насл. на Исуф Еминкехайов
имот с №053016 – Ливада – на община Рудозем
7. Проектен № 053016 – Ливада, IX категория с размер 0,287 дка,
собственост на Община Рудозем, при граници:
имот с №053017 – Ливада – насл. на Рифат Делиахмедов
имот с №053013 – Нива – на община Рудозем
имот с №053035 – Ливада – на община Рудозем
имот с №072007 – Гор. стоп. тер. – на ИАГ
8. Проектен № 054010 – Ливада, IX категория с размер 0,474 дка,
представляващ част от имот № 054001, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №054002 – Ливада – на община Рудозем
имот с №054009 – Ливада – на община Рудозем
имот с №072007 – Гор. стоп. тер. – на ИАГ
имот с №054011 – Ливада – на община Рудозем
9. Проектен № 054007 – Ливада, IX категория с размер 0,112 дка,
представляващ част от имот № 054002, собственост на Община Рудозем, при
граници:
имот с №054006 – Ливада – на община Рудозем
имот с №054001 – Ливада – на община Рудозем
имот с №054008 – Ливада – на община Рудозем
имот с №054003 – Ливада – насл. на Рифат Делиахмедов

Приложения:

1.
2.
3.
4.

Искане с изх. № ВС-01-16/20.01.2016г. и вх. №289/20.01.2016г.
Искане с изх. № ВС-01-16/20.01.2016г.
Решение № 926/03.12.1992 г.
Скици на имоти с проектен номер: 053042, 053041, 053039, 053032,
053045, 053037, 053016, 054010 и 054007;

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 62
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 46/30.12.2015г. на Общински съвет –
Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 24/22.01.2016 г., предложена от председателя на Общински съвет
Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.24 и ал.2, чл.45,
ал.9, във връзка с ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.1 и ал.11 от Закон за общинската собственост
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Отменя свое Решение № 46/30.12.2015г. на Общински съвет – Рудозем,
взето на пето редовно заседание в Общински съвет – Рудозем, относно отмяна на
Решение № 192/28.05.1998г., в частта му по т.2, взето на двадесет и седмо
редовно заседание на Общински съвет – Рудозем.
Приложение:
1. Заповед № АП-03-14-14/15.01.2016г. Областен управител на Област Смолян;

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 63
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.01.2016 г., ПРОТОКОЛ № 6
ОТНОСНО: Избор на делегат на община Рудозем в Областния съвет за
развитие
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 25/22.01.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.22, ал. 2 от Закона за
регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет – Рудозем определя за :
1. Представител на Общински съвет – Рудозем в Областен съвет за развитие
Д-р Владимир Антонов Янков – председател на Общински съвет – Рудозем

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

