ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 177
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20
ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет – Рудозем за 2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
13/19.01.2017 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р
Владимир Янков и на основание . 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 – Рудозем
След проведено гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем – приема План за работа на Общински съвет –
Рудозем за 2017 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 178
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Актуализация на бюджет на Община Рудозем към 31.12.2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
06/17.01.2017 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
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 147,
ал. 1 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема плана на бюджет към 31.12.2016 год. , съгласно Приложение №1

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 179
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20
ОТНОСНО: Приемане на Бюджет на община Рудозем за 2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
03/10.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община Рудозем за 2017 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 7 283 670лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 292 236лв., в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4 155
897лв.
1.1.1.2.Преходен остатък от 2016 година в размер на 149 806лв. , съгласно
Приложение №5, в това число: с целеви характер по СЕС със знак минус 13 467лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 991 434, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 452 201лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 864 622лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 345 400лв., 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.
1.1.2.3.4. Целева субсидия за кап. разходи в местни дейности в размер на
439 900 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми в размер на 65 277лв.
1.1.2.5. Със знак минус са отчисления към РИОСВ в размер на 78 570лв.
1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 година в размер на 556 718лв., съгласно
Приложение №5 в това число: с целеви характер – 556 718лв., от тях за капиталови разходи
549 121лв.
1.2. По разходите в размер на 7 283 670лв. , разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №1А.
1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 4 292 236лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 991 434лв. , в т.ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 20 000лв.
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 в размер на 1 576 332лв., съгласно
Приложение №2.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на
439 900лв., съгласно Приложение №2

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №2 в размер на
287 982лв.
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 Приложение №2.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г. 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 „Общинска
администрация”, съгласно Приложение№8.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет / за социални цели /- 5 000
лв.
4.2. Субсидии за:
4.2.1. читалища – 116 800лв. за обезпечаване на годишната програма за развитие на
читалищната дейност, съгласно Приложение №10.
4.2.2. организации с нестопанска цел - 500лв.
4.2.3. субсидии за „СМДЛ Рудозем” ЕООД – 10 000лв.
4.3.Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства 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 6 300лв. или 2% от параграф 1000/Издръжка в дейност 122, местни дейности/.
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:
6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложнеие
№6
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз, съгласно Приложение №7.
8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2017г. и прогнозни показатели за периода 2018г. и 2019г., по приходите, помощите,
даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №9 и
по разходите, съгласно Приложение №9.
9. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен по бюджета на Община
Рудозем:
10.1.СУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Рудозем;
10.2.СУ „Христо Ботев” с.Чепинци;
10.3.ОУ „Христо Ботев” с.Елховец;
10.4. Направление образование.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
11.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година, който не може да
надвишава 15% от съотношение на плащанията по дълга към средногод.размер на
приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017г. в размер до 15% от средния размер на отчетените разходи за
последните четири години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017г. в размер до 50% от средния размер на отчетените разходи за последните
четири години.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2016 година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2017 г. в размер на 369 112лв , съгласно Приложение №11.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2017 година в размер на 8 000лв.
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
15.1. 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
15.2. 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.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи .
16. Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.3. 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.
16.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки към тях.
16.5. 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.
17. 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.
17.1. За всеки отделен случай кметът на Общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на ЗПФ.
17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват
изискванията на ЗПФ.
17.4. 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.
18. Упълномощава кмета:
18.1. 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.
18.2. 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.

18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Приема за сведение Протокол/Протоколите от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение№12.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 3
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 180
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем –
Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.07.2016 г. до 30.12.2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
05/17.01.2017 г., предложена от главния счетоводител на Община Рудозем – г-жа
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 01.07.2016 г. до
30.12.2016 г., които са в размер на 1 932.32 лв. в страната /включващи дневни, нощувки,
паркинг/.
Същите са планувани по бюджет 2016 г.

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
№ 181
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20
ОТНОСНО: Прекратяване на правомощията на настоящия ликвидатор на „РАТБеломорие”ЕООД (л) и избор на нов ликвидатор на общинско търговско
дружество/вх.№12/19.01.2017 г./
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 12/19.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.9,ал.1,т.13, ал.2 и
ал.3 и чл.15, ал.1 и ал.4 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху
общинската част от капитала на търговските дружества и чл.266,ал.2 и ал.5,т.1 от
Търговския закон
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Освобождава от длъжност ликвидатора на „РАТ-Беломорие” ЕООД(л) –
Димитър Миков Хаджиев. Не освобождава лицето от отговорност.
2. Избира за ликвидатор Анастас Иванов Анастасов, с ЕГН /зал.на осн.чл.23 от
ЗЗЛД/, при следните условия:
 В срок от 30 (тридесет) дни след встъпването му в длъжност да изготви
доклад относно състоянието на дружеството в ликвидация;
 Да приключи ликвидацията в срок от 6 месеца от датата на вписване в
Търговския регистър, като извърши действията, предвидени в чл.268, ал.1
от Търговския закон;
 Да представи в указания 6 (шест)-месечен срок окончателен
ликвидационен баланс за утвърждаването му от принципала на
дружеството и предприемане на фактически и правни действия по
заличаването на дружеството в Търговски регистър. В случай на
обективна невъзможност за приключване на ликвидационното
производство, да представи на ОбС-Рудозем доклад относно изтеклия
ликвидационен период и разясни причините от практически и
юридически характер, които пречат на приключването на производството
по Глава ХVІІ от Търговския закон;
 На ликвидатора да се изплати сумата от 2500 лв., която ще покрива
неговото възнаграждение плюс възнаграждението за експерт –
счетоводител, който ще изготви актуалния към това решение и
окончателния баланс на дружеството;
3. В срок от 3 (три) дни след вписването на новоназначеният ликвидатор,
освободеният ликвидатор Димитър Миков Хаджиев да представи окончателен

отчет за дейността си и да извърши приемане/предаване на ключове,
документация, печати и др.

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
РЕШЕНИЕ
№ 182
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Прекратяване и ликвидация на търговско
„Многопро-филна болница за активно лечение -Рудозем” ЕООД

дружество

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
16/20.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, ал.1,
ал. 2 и ал. 4 от ТЗ, във вр. с чл. 9, ал.1, т.13, ал.2 и ал.3, чл. 15, ал.1 и ал.4 от
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества и чл. 266, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 1 от ТЗ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Прекратява търговско дружество с общинско участие в капитала„Многопрофилна болница за активно лечение-Рудозем” ЕООД,
ЕИК:120504585, със седалище и адрес на управление- гр. Рудозем, ул. „Атанас
Буров”№2 .
2. Открива производство за ликвидация на дружеството по т. 1
3. Определя срок за извършване на ликвидацията - 7 месеца.
4. Назначава за ликвидатор лицето Захари Жеков Христов, ЕГН: /зал. на осн.чл
23 от ЗЗЛД/
5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 500
(петстотин) лева.
6. Упълномощава кмета на общината да назначи ликвидатора.
7. Възлага на ликвидатора да впише прекратяването на дружеството в
Търговския регистър.
8. Ликвидаторът се задължава да внесе в Общинския съвет начален
ликвидационен баланс на дружеството и доклад, който пояснява баланса.

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
№ 183
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Промяна на капацитета на Център за обществена подкрепа гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
09/19.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 36в,ал.3,т.1 във връзка с
чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Одобрява промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа гр.Рудозем
от 20 на 25 потребители.

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
№ 184
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Промяна местоположението на Център за обществена подкрепа
гр.Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
10/19.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 36в,ал.3,т.1 във връзка с
чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Одобрява промяна местоположението на Център за обществена подкрепа
гр.Рудозем от адрес: гр.Рудозем, ул. „Васил Априлов“ на адрес: гр.Рудозем,
бул.„България“13.

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
№ 185
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Актуализиране на Приложение към Раздел VII на Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
11/19.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.

Приема Актуализирано Приложение към Раздел VII на Програма за овладяване

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем, както
следва:

П Р И Л О Ж Е Н И Е КЪМ РА3ДЕЛ VII
/ СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА /

I.

Мерки
1. Извършване на разяснителна кампания на Закона за защита на животните
чрез листовки, афиши, местни медии.
Срок: постоянен
Отговорна страна: Община Рудозем или НПО
2. Изработване и провеждане на общообразователни програми, насочени
срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните.
Срок: постоянен
Отговорна страна: Община Рудозем или НПО
3. Извършване на разяснителна кампания от Община Рудозем и
неправителствени организации за намиране на дом за част от уличните
кучета и предпазване от насилие на улицата.
Срок: постоянен

Отговорна страна: Община Рудозем или НПО
4. Проектиране на приют за постоянно обитаване на изоставени и бездомни
кучета.
Срок: до края на 2018г.
Отговорна страна: Община Рудозем
5. Изграждане на приют за постоянно обитаване на изоставени и бездомни
кучета.
Срок: до края на 2018г.
Отговорна страна: Община Рудозем

6. Контрол по изпълнение изискванията на закона от собствениците на
домашни и ловни кучета и възлагане контрол на съществуващата
структура към Община Рудозем.
Срок: постоянен
Отговорна страна: Община Рудозем
7. Направата на забранителни табели за разходка на домашни любимци,
които да бъдат поставени на всички детски площадки и детски градини в
Община Рудозем.
– през 2016г. са изработени 50 бр. табели, които са поставени на
детските площадки в Община Рудозем.
Срок: постоянен
Отговорна страна: Община Рудозем
8. Привличане на доброволни начала и включване в екипите за
съдействие и координация с гражданите на активисти от
природозащитни организации при изпълнение на ежедневни задачи по
лов и кастрация на животни след предварително съгласуване с ОДБХСмолян.
Срок: постоянен
Отговорна страна: Община Рудозем
9. Закупуване на клетки при залавянето и транспортирането на
безстопанствени или изпуснати от контрол кучета, а също така и
ваксини за ваксиниране на кучетата против бяс.
Срок: до края на 2018г.
Отговорна страна: Община Рудозем
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
РЕШЕНИЕ
№ 186
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади, находящи се в Община Рудозем за
индивидуално и общо ползване и определяне размера и местоположението им.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
15/20.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл. 37и, ал.3 и чл.37о, ал. 1. т. 1 от Закона за собствеността и ползването
на земеделски земи
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Определя свободните ливади, мери и пасища от общинския поземлен фонд,
посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Определя размера и местоположението на ливадите, мерите и пасищата за общо и
индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни
на територията на землищата в Община Рудозем по населени места от общинския
поземлен фонд, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото
решение.

3. Дава съгласие за предоставяне под наем или аренда на имоти от общинския
поземлен фонд, описани в Приложение № 1.

4. Дава съгласие общинските ливади, мери и пасища, посочени в Приложение № 1
да се предоставят за общо и индивидуално ползване, чрез отдаване под наем или аренда
без търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти на територията на
Община Рудозем с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ,
пропорционално на броя и вида на регистрираните животни. Разпределянето на
необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида на регистрираните
пасищни селскостопански животни, да става след приспадане на притежаваните или
ползвани на правно основание от заявителя, пасища, мери и ливади. Минимален срок
на ползване - 5 /пет/ стопански години / съгласно чл.37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ /.
5. Определя годишна наемна цена за декар, съгласно средните годишни рентни
плащания за съответното землище по данни на Областна Дирекция „ Земеделие “ –
гр. Смолян, отразени в протокол от проведено заседание на 26. 01. 2017г., както следва:

№ по
ред

Землища

1.
2.
3.

Витина
Войкова лъка
Елховец

4.

Средно годишно рентно плащане лв/дка
Ниви

Ливади

5
10
27

Трайни
насаждения
6
6
3

5
2
2

Пасища/
Мери
5
8
8

Иваново

20

6

2

8

5.

Мочуре

1

5

1

6

6.

Оглед

27

2

6

6

7.

Пловдивци

1

5

4

1

8.

Поляна

5

6

5

5

9.

Равнината

20

6

2

8

10.

Рибница

7

1

2

6

11.

Рудозем

7

1

2

8

12.

Чепинци

5

2

9

7

6. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи от решението
действия.

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
№ 187
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.01.2017 г., ПРОТОКОЛ № 20

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на Община Рудозем за 2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
14/20.01.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1, т.12, от ЗМСМА и в изпълнение на чл.16, ал.1
от Закона за младежта и Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта
(2014-2020)
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – град Рудозем приема Общински план за младежта на Община
Рудозем за 2017 г.
2. Възлага на Кмета но Община Рудозем да предостави приетия по т.1, Общински
план на Областния управител, в срок до 10.02.2017 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 /

