ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 76
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО:Годишен отчет на дейността на „Спортни бази-Рудозем”ЕООД през
2015 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
84/31.03.2016 г., предложена от управителя на дружеството – г-н Пламен Илков
Демирев и на основание чл.21, ал.1, т.11 и 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 годишния финансов отчет на общинска фирма „Спортни бази –

Рудозем” ЕООД за 2015 г.
2. Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов
отчет и съпътстващите го документи в Търговския регистър.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 77
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО:Годишен отчет на дейността на „СМДЛ Рудозем”ЕООД през 2015 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
74/21.03.2016 г., предложена от управителя на дружеството – г-жа Ангелина Илиева
Чучуранова - Келбечева и на основание чл.21, ал.1, т.11 и 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 годишния финансов отчет на общинска фирма „СМДЛ Рудозем”
ЕООД за 2015 г.
2. Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов
отчет и съпътстващите го документи в Търговския регистър.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 78
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО:Годишен отчет на дейността на „МБАЛ Рудозем”ЕООД през 2015 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
80/25.03.2016 г., предложена от управителя на дружеството – г-жа Емине Миминова
Балева и на основание чл.21, ал.1, т.11 и 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 годишния финансов отчет на общинска фирма „МБАЛ Рудозем”
ЕООД за 2015 г.
2.Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов
отчет и съпътстващите го документи в Търговския регистър.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 79
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО:Годишен отчет на дейността на „Прогрес-строй”ЕООД през 2015 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
93/05.04.2016 г., предложена от управителя на дружеството – г-н Гошо Цанков
Стоименов и на основание чл.21, ал.1, т.11 и 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 годишния финансов отчет на общинска фирма „Прогрес-строй” ЕООД
за 2015 г.
2.Задължава управителя на дружеството да публикува годишния финансов
отчет и съпътстващите го документи в Търговския регистър.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 80
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО:Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на
приватизационни сделки през 2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
69/10.03.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.6, ал 2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
След проведено гласуване
РЕШИ:

В приватизационната програма за 2016 г. да бъдат включени следните обекти:
№

Име на обекта

Адрес

Очаквана стойност
в лв.

1.

Имот пл. №239 в УПИ І – Универсален
магазин, кв.40 по ПУП на село Елховец,
представляващ чат от втория етаж на
масивна сграда (търговски обект), в едно
с външно стълбище

с. Елховец, общ.
Рудозем

36 100,00

Метален павилион „Скара – Бира”

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

6 650,00

2.

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 81
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Отчет за ликвидацията на “РАТ-Беломорие“ЕООД
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
98/08.04.2016 г., предложена от ликвидатора на дружеството – г-н Димитър Миков
Хаджиев и на основание чл.21, ал.1, т.11 и 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:

Приема

отчета

за

ликвидацията

на

общинска

фирма

“РАТ-

Беломорие“ЕООД
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 5
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 82
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване и учредяване право на
пристрояване на съществуваща сграда в УПИ VІ, кв.42 по ПУП на с. Елховец
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
89/31.03.2016 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.1, ал.2 и ал. 3, във
връзка с чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 180, във връзка с
чл. 182, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 38, ал. 1, т.3, ал.4 и ал.7 и чл.38а, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Учредява на Валентин Филков Мирославов, право на пристрояване с площ 5
/пет/ кв.м. към сграда, построена в УПИ VІ, кв.42 по ПУП на с. Елховец, към вече
уреденото право на пристрояване с площ 24,75 кв.м. и надстрояване с площ 48,45 кв.м.,
за което е съставен Договор за отстъпено право на пристрояване и надстрояване от
20.03.2008 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с вх. рег. №
656/15.09.2008 г.
2. Приема изготвена експертна оценка за отстъпване право на пристрояване към
сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ
VІ,кв. 42 по ПУП на с. Елховец, в размер на 5,00/пет/ лв. на 1 /един/ кв.м.
3. Упълномощава Кмета на община Рудозем да издаде заповед, в която да бъдат
описани всички дължими суми /като режийни разноски, данъци и такси/ по
разпоредителна сделка за учредяване право на пристрояване и надстрояване върху имот
по т.1 от настоящото решение и сключи договор за учредяване право на пристрояване и
надстрояване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 83
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Одобряване на оценка на 3 бр. сгради и 13 бр. машини и оборудване и
разрешаване да се извърши продажба чрез търг
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
67/09.03.2016 г., предложена от управителя на дружеството – г-н Гошо Цанков
Стоименов
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за сградите,
машините и съоръженията.
2. Възлага на Управителя да проведе процедура по продажба на дълготрайни
материални недвижими и движими активи, чрез търг с тайно наддаване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 11
Против: 3
Въздържали се: 2
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 84
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8

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 №
91/31.03.2016 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 поименно 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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 85
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Одобряване на задание за изработване на общ устройствен план на
територията на община Рудозем и приемане на решение за изработване на същия.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
73/21.03.2016 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 и във връзка с чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона
за устройство на територията
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.ОДОБРЯВА задание и опорен план за изработване на общ устройствен план на
община Рудозем, включващ всички населени места и всички землища на територията
на общината.
2.РАЗРЕШАВА изработването на общ устройствен план на община Рудозем,
включващ всички населени места и всички землища на територията на общината ,
съобразно одобреното задание.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на общината да извърши всички необходими действия
предвидени в ЗОП по възлагане изработването на ОУП на община Рудозем, съгласно
одобрените задание и опорен план.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 86
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване в на
”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян върху моторно превозно
средство: товарен автомобил – собственост на община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 90/31.03.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34,

ал.4 и чл.39, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.6 от Закона за общинската собственост
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем учредява безвъзмездно право на ползване на
”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян, ЕИК 830166530, адрес:
гр.Смолян, ул. Петко Рачев Славейков № 2, върху моторно превозно средство: товарен
автомобил, марка „БМЦ”, модел „ПРО 625”, 1+1 бр. места, рег. № СМ 2906 АМ, рама
№ NMC625THXLK100001, двигател № 21751950, за срок от 10 /десет/ години.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор за безвъзмездно
право на ползване с ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян, ЕИК
830166530, адрес: гр.Смолян, ул. Петко Рачев Славейков № 2.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 14
Против: 2
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 87
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна
схема.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 79/23.03.2016 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 и чл.6, ал.1 и ал.2, чл.6а,
ал.1 и чл.8, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Утвърждава промяна в общинската транспортна схема на Община Рудозем, като
отпада изпълнението в почивни и празнични дни на междуселищни курсове по
съществуваща линия в общинската транспортна схема, както следва:
1) гр.Рудозем – с.Коритата – час на тръгване 07:30ч. и 15:30ч.
2) с.Коритата – гр.Рудозем - час на тръгване 08:20ч. и 16:10ч.
Маршрут: Автогара, Болница, Войкова лъка, У-ще Присойката, Бърчево, Черешево,
В.Кашли, Кокалич, Долен Елховец, Елховец център, Стопански двор, Хаджарско,
Пловдивци, Корита.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите съгласно
закона действия.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 10
Против: 3
Въздържали се: 3
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 88
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Рудозем в Общото събрание
на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 72/18.03.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов 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 гласуване
РЕШИ:
Определя д-р Денис Александров Инджов – общински съветник към Общински
съвет-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: 16
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 89
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на община Рудозем и за организацията и
безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни
средства и пешеходците на територията на община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 71/16.03.2016 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.8 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс, чл. 23, във
връзка с чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата и чл.99 от Закона за движението по
пътищата
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем приема Наредба № 2 - Наредба за реда за спиране,
престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Рудозем и
за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни
превозни средства и пешеходците на територията на Община Рудозем.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да предприеме последващите съгласно
закона действия в изпълнение на решението по т.1.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 90
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на Социалните услуги в
Община Рудозем за 2017 година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 85/31.03.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н 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:
Приема Годишен план за развитие на Социалните услуги в Община Рудозем за
2017 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 91
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Подготовка на проект "Асоциация за съвместно опазване на околната
среда и устойчиво управление на природните ресурси" по Програма за
транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 - 2020 г., в
партньорство с Агенция за развитие на област Пела, Гърция и община Ново Село,
Македония
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 78/23.03.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията
на първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за
транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Рудозем да кандидатства с проектно предложение
"Асоциация за съвместно опазване на околната среда и устойчиво управление на
природните ресурси " по Програма за транснационално сътрудничество
„Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. Наименованието на проекта на
английски език и акронимът са следните: “ Association for joint environment
protection and sustainable management of natural resources“, Acronym: “ Joint Green
Development JGD”
2. Дава съгласие Община Рудозем да е водещ партньор в проекта по т. 1.
3. Дава съгласие партньори по проекта по т. 1 да е Агенция за развитие на област
Пела – Гърция и община Ново Село - Македония
4. Дава съгласие активите, придобити по време на реализацията на проекта по т. 1,
да се предоставят само за безвъзмездно ползване, в съответствие с целите на
проекта, за период най-малко 5 години след края на проекта.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4
Председател на Об.С: ..............................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 92
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Подготовка на проект "Съвместни обществено – медицински
интервенции в трансграничната зона" по Програма за трансгранично
сътрудничество Гърция – България 2014 - 2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 88/31.03.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията
на първа покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично
сътрудничество Гърция - България 2014 - 2020 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява участието на Община Рудозем, като партньор в проекта, озаглавен:
"Съвместни обществено – медицински интервенции в трансграничната зона", с
акроним "SocioMedical", по програма за сътрудничество INTERREG VA Гърция
– България 2014 – 2020 г., 2-ра покана за проектни предложения "
2. Оторизирано лице да подпише необходимите документи е Кмета на Община
Рудозем.
3. Обявява готовност да предостави необходимата сграда / помещение /
пространство за целите на проекта, не само в цялата продължителност на
проекта, но и за 5 години след приключване на проекта.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: ....................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 93
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Подготовка на проект: „Иновативен подход за опазване и
популяризиране на културното наследство на Родопската област“, с който
Община Рудозем, да кандидатства за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество Гърция - България 2014-2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 94/08.04.2016 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
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.
Дава съгласие Община Рудозем да кандидатства като водещ
Бенефициент с проект: „Иновативен подход за опазване и популяризиране на
културното наследство на Родопската област“, насочен в изпълнение на Приоритетна
ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“,
Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на
природното и културно наследство“, на процедура CCI: 2014TC16RFCB022.
2.
Упълномощава Кмета на община Рудозем да изпълни задълженията на
водещия бенефициент, предвидени в т. 4.4.1 от Насоките за кандидатстване по
Процедура CCI2014TC16RFCB022, в т.ч.
a. да подпише споразумение и декларация/и за партньорство с
допустимите партньори от Гръцка страна, в качеството си на водещ
бенефициент за проектно предложение „Иновативен подход за опазване и
популяризиране на културното наследство на Родопската област“, насочен
в изпълнение на Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към
климатичните промени трансграничен район“, Инвестиционен приоритет
6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и
културно наследство“;
b. да предприеме всички необходими правни и фактически действия
във връзка с подготовката и реализирането на проект: „Иновативен
подход за опазване и популяризиране на културното наследство на
Родопската област“, насочен в изпълнение на Приоритетна ос 2 „Устойчив
и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“,
Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и
развитие на природното и културно наследство“.
3.
Възлага изпълнението на всички дейности и действия необходими за
подготовка и изпълнение на проектно предложение „Иновативен подход за опазване и
популяризиране на културното наследство на Родопската област“, насочен в

изпълнение на Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени
трансграничен район“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение,
промотиране и развитие на природното и културно наследство“ на Кмета на Община
Рудозем

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: ………………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 94
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Вземане на решение за участие на община Рудозем, като съучредител
в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност
под наименование „Местна инициативна група „Кичика” – Мадан – Рудозем“ юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, което да бъде регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от
министъра на земеделието и храните /обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от
18.12.2015 г./, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № РД 50 – 152/07.12.2015г. по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни
дейности” на Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР),
който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 95/08.04.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 12, ал. 1, т.1 и т.5 и ал.2 от Наредба № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие община Рудозем да участва като съучредител в сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под наименование
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” /МИГ
„КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ/ – юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност, която да бъде регистрирана по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Приема целите и задачите на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ”, като община Рудозем се ангажира с

изпълнението на Стратегия за водено от общността местно развитие на територията на
общините Рудозем и Мадан.
2.1. Приема учредителните документи (проект на учредителен протокол и
устройствен акт/устав) на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
„КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” като неразделна част от настоящото решение.
3. Определя за представляващ на община Рудозем в дейността на върховния
колективен орган, както и в дейността на колективния управителен орган на
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН –
РУДОЗЕМ”, следното лице: в състава на Общото събрание и Управителния съвет като
представляващ община Рудозем определя: Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на
община Рудозем.
3.1. Възлага на представляващия на община Рудозем да подпише учредителния
протокол и устава / учредителния акт на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” - юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност, и всички други необходими за
учредяването документи съгласно условията на настоящото решение и разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
4. Одобрява сумата от 50,00 /петдесет/ лева за дължимия годишен членски внос.
5. Одобрява сумата от 100,00 /сто/ лева като първоначална вноска в имуществото
на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН –
РУДОЗЕМ”.
6. Одобрява сумата до 15 000 лева, като наличие на първоначален финансов
ресурс за управление на стратегията за ВОМР при необходимост, с цел подпомагане
процеса на работа /финансова гаранция/. В случай, че се налага тяхното опериране ще
се отпуснат като временен безлихвен заем, който ще се възстанови на общината при
първо финансиране от програмата.
7. Възлага на Кмета на община Рудозем да предложи други мерки за подкрепа на
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” – МАДАН –
РУДОЗЕМ” от страна на общината.
8. Одобрява следните лица, които да попълнят квотата на публичния сектор при
участието в СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА” –
МАДАН – РУДОЗЕМ”, както следва:
8.1. Като физически лица, в качеството им на учредители, които да
представляват публичния сектор в Общото събрание /ОС/:
1) Владимир Антонов Янков - Председател на Общински Съвет гр.Рудозем;
2) Асен Янков Замфиров – Кметски наместник на с.Поляна,общ.Рудозем
3) Радослав Хубенов Лободов – Общински съветник;
4) Сребрин Бисеров Мирославов – Общински съветник;
5) Анит Диков Божанов – Кмет на кметство с.Коритата, общ.Рудозем;
6) Невдет Хамдиев Манафов – Кмет на кметство с.Бяла река, общ.Рудозем;
7) Илиян Славков Емилов – Кмет на кметство с.Равнината, общ.Рудозем;
8) Милка Ясенова Младенова – Кметски наместник на с.Мочуре, общ.Рудозем.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3
Председател на Об.С: ………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 95
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Отдаване под наем – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 97/08.04.2016 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. 15, ал.4 от
НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура за
провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на
помещение с площ 155,63 кв.м. на първи етаж от общински недвижим имот – публична
общинска собственост, находящ се в град Рудозем, ул. „България” №15, построен в
УПИ ІІ, кв. 34 по ПУП на града, предназначен за търговска дейност – заведение без
алкохол.
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 295,70 лв. с включен ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .........................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 96
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 8
ОТНОСНО: Подготовка на проект „ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ФЛОРАТА ЧРЕЗ
ИКТ” с акроним „Горски Оракъл“ по Програма за трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., покана за подаване на
предложения №2007CB16IPO0082011.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 99/12.04.2016 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.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Рудозем да кандидатства като водещ Бенефициент с
проект: „ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ФЛОРАТА ЧРЕЗ ИКТ” с акроним „Горски
Оракъл“ по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция –
България 2014 – 2020 г., покана за подаване на предложения №2007CB16IPO0082011,
по Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптивен към климата трансграничен регион,
Тематична цел 06 - Опазване и защита на околната среда и промотиране на
ефективност на ресурсите, Инвестиционен приоритет 6d: Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на
услугите за екосистемите, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури.
2. Упълномощава Кмета на община Рудозем да изпълни задълженията на
водещия бенефициент, предвидени в т. 4.4.1 от Насоките за кандидатстване по
Процедура CCI2014TC16RFCB022, в т.ч.
а/ да подпише споразумение и декларация/и за партньорство с допустимите
партньори от Българска и Гръцка страна, в качеството си на водещ бенефициент
за проектно предложение„ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ФЛОРАТА ЧРЕЗ ИКТ” с
акроним „Горски Оракъл“ по Програма за трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., покана за подаване на
предложения №2007CB16IPO0082011, по Приоритетна ос 2: Устойчив и
адаптивен към климата трансграничен регион, Тематична цел 06 - Опазване и
защита на околната среда и промотиране на ефективност на ресурсите,
Инвестиционен приоритет 6d: Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на услугите
за екосистемите, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури;
б/ да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка
с подготовката и реализирането на проект: „ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И
ФЛОРАТА ЧРЕЗ
ИКТ” с акроним „Горски Оракъл“ по Програма за
трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.,

покана за подаване на предложения №2007CB16IPO0082011, по Приоритетна ос
2: Устойчив и адаптивен към климата трансграничен регион, Тематична цел 06 Опазване и защита на околната среда и промотиране на ефективност на
ресурсите, Инвестиционен приоритет 6d: Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и
насърчаване на услугите за екосистемите, включително НАТУРА 2000 и зелени
инфраструктури.
3. Възлага изпълнението на всички дейности и действия необходими за
подготовка и изпълнение на проектно предложение „ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И
ФЛОРАТА ЧРЕЗ ИКТ” с акроним „Горски Оракъл“ по Програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020 г., покана за подаване на
предложения №2007CB16IPO0082011, по Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптивен
към климата трансграничен регион, Тематична цел 06 - Опазване и защита на околната
среда и промотиране на ефективност на ресурсите, Инвестиционен приоритет 6d:
Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и
възстановяване и насърчаване на услугите за екосистемите, включително НАТУРА
2000 и зелени инфраструктури, на Кмета на Община Рудозем
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: ……………………
/д-р Владимир Янков /

