ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 225
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджетна към 31.12.2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 110/10.07.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.46 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год.,
съгласно Обяснителна записка, Приложение № 1/Бюджет/, Приложение №
2/процентно изпълнение на приход и разход по бюджет/, Приложение №
3/Средства от ЕС – Разплащателна агенция/, Приложение № 4/Средства от
ЕС – Национален фонд/, Приложение № 5 /Чужди средства/, Приложение
№ 6/ Други международни програми/, Приложение № 7/общински дълг/.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 2
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 226
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община

Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2017г. до
30.06.2017г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 111/10.07.2017 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:
1. Общински съвет одобрява разходите за командировки в страната и
чужбина на Кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов
за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г., които са в размер на 2 365.26
лв. в страната /включващи дневни, нощувки, паркинг/.
2. Същите са планувани по бюджет 2017 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 227
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 112/10.07.2017 г., от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА и във връзка с чл.46 от Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год.,
съгласно Обяснителна записка, Приложение № 1 /Бюджет/,
Приложение № 2 /Други международни програми/, Приложение
№ 3 /Чужди средства/, Приложение № 4 /Средства от ЕС –
Национален фонд/, Приложение № 5 /Средства от ЕС –
Разплащателна агенция/.
2. Комисията по образование изисква отчет за изпълнение на бюджета
на училищата към 31.07.2017 г. В който се включва: план, отчет за
изпълнението на бюджета и Параграф 10, който да е с разшифровка
по всички видове разходи.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 1
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 228
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Предложение за одобряване на промени в общата численост и

структурата на Община Рудозем.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 128/14.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж.Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.21, ал.1, т.2 от
ЗМСМА, във връзка с ч.4 и чл.5 от Закона за администрацията, чл.15, ал.2
от ЗМСМА, чл.46а, ал.1 от ЗМСМА, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от
Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните
организации
и
дейности,
Класификатор
на
длъжностите
в
администрацията, Приложение №1 към ч.3, ал.2 към Наредба за заплатите
на служителите в държавната администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Изменя Решение № 25 от 04.12.2015 год. и одобрява общата
численост и структура на Община Рудозем , съгласно Приложение № 1,
считано от 01.08.2017 год.
2.Възлага на Кмета на Община Рудозем да утвърди длъжностно
поименно щатно разписание за промяна на структурата по Приложение №
1;
№
по
ред

Наименование на структурното звено
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обслужване ,обществени поръчки
образование, култура, здравеопазване
и социални дейности”
Отдел „Планиране ,разработване на
проекти”
ОБЩО:ДЕЙНОСТ 122 ОБЩИНСКА
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Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 229
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Актуализация на капиталови разходи за 2017 год.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 114/10.07.2017 г., предложена от кмета на Община
Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.37 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Рудозем и във
връзка с чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси предлагам следното
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема актуализация на инвестиционната програма на капиталовите
разходи на община Рудозем към 01.07.2017 год., съгласно Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 10
Против: 3
Въздържали се: 1
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 230
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Актуализация на бюджет на община Рудозем към 01.07.2017 г.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 113/10.07.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.46 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2017 год.,
съгласно Обяснителна записка, Приложение № 1 /Бюджет/, Приложение №
2 /Други международни програми/, Приложение № 3 /Чужди средства/,
Приложение № 4 /Средства от ЕС – Национален фонд/, Приложение № 5
/Средства от ЕС – Разплащателна агенция/.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 1

Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 231
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП –
план за регулация и застрояване на част от поземлен имот с № 004017, местност
”Борието” в землището на село Рибница, община Рудозем, обл. Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
109/06.07.2017 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.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 на част от поземлен имот с № 004017, в местност
”Борието” в землището на село Рибница, община Рудозем, обл.Смолян, ЕКАТТЕ 62637,
ведно със съпътстващите го приложения.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на част от поземлен имот с № 004017, в местност ”Рибница” в землището
на село Рибница, община Рудозем, обл.Смолян, ЕКАТТЕ 62637 при следните условия:
-проекта да се изготви върху актуална геодезична основа;
-проекта да се изготви в мащаб 1:500;
-проекта да съдържа план за регулация и план за застрояване,парцеларен план
доказващ осигуряване на комуникации,ток,вода,път и транспортен достъп;
При липса на транспортен достъп да се представи нотариално заверени декларации от
собственици на съседни имоти за учредяване право на преминаване.
Парцеларните планове за ток и вода да се съгласуват със съответните експлоатационни
дружества.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно Закона
действия.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 232
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на Община Рудозем за издаване на Запис

на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по
Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от
фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, като
обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект
„Осигуряване на топъл обяд в Община Рудозем”, договор за безвъзмездна
финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0103-С02 по Операция „Осигуряване
на топъл обяд– 2016-2019“ на ОПХФЕПНЛ.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 108/06.07.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 4, т. 4.3 от Договор за
БФП и чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем, упълномощава Кмета на Община
Рудозем да издаде Запис на заповед, без протест и разноски и без удръжки
от какъвто и да е характер, в полза на Агенция за социално подпомагане –
Управляващ орган по Оперативна програма за храни и /или основно
материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица платим на предявяване, който обезпечава пълният
размер на авансовото плащане по изпълнение на проект „Осигуряване на
топъл обяд в Община Рудозем”, договор за безвъзмездна финансова помощ
№BG05FMOP001-3.002-0103-С02, на стойност 36 905,00 лв., което
представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна
финансова помощ.
2. Общински съвет Рудозем одобрява поемането на гореописаното
задължение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 233
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез

създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“ („Социално
израстване“), одобрен за финансиране по Програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014 – 2020, Приоритетна ос 4,
Инвестиционен приоритет 9c.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 115/10.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община Рудозем –
инж.Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА След
проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да
предприеме действия по изпълнението на Проект „Подобряване на
социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в
трансграничната зона“ („Социално израстване“), одобрен за финансиране
по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция –
България 2014 – 2020, Приоритетна ос 4, Инвестиционен приоритет 9c, в
неговия пълен обхват, съобразно финансовата и времевата му рамка, и да
разкрие банкова сметка.
2. Общински съвет – Рудозем поема ангажимента да поддържа
устойчивостта на резултатите по проекта и след неговото приключване.
3. Общински съвет – Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да
подпише всички необходими документи и да предприеме съответните
действия по изпълнение на проекта.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 234
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран Общински План за Развитие на Община

Рудозем 2014-2020 г.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 107/29.06.2017 г., предложена от кмета на община
Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.33 от Закона за регионалното развитие във връзка с чл.42, ал.1 и
чл.38,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
След проведено гласуване
РЕШИ:
Приема Актуализирания ОПР - Рудозем 2014-2020 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 235
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 116/13.07.2017 г., предложена от кмета на община
Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и НПУРОИ на ОбС-Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценките на лицензирания оценител за
петна за стопански сгради.
2.Да се извърши разпореждане чрез публичен търг с тайно наддаване
с недвижими имоти – частна общинска собственост чрез учредяване право
на строеж както следва :
N по
Населено
Кв.,УПИ
площ
Минималн
Ред
Място
Петно
/кв.м/
а тръжна
/ гр.с. /
цена
/лв./
1
С.Сопотот
УПИ VІІ-152 кв.10 п. 1
30
280
2
С.Сопотот
УПИ VІІ-152 кв.10 п. 2
30
280
3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за
разпореждане с недвижимите общински имоти по т.1 чрез публичен търг
с тайно наддаване по реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –
Рудозем в съответствие с условията по т.2.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 236
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх.№ 2947/05.07.2017 г. от Розета

Чечкова- Началник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем , за
предприемане на необходимите действия по предоставяне на земеделски
имот
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 120/13.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж.Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет- гр. Рудозем дава съгласието си да се предостави
гореописания имот на Общинска служба по земеделие-Рудозем за издаване
на решение по чл.14.ал.1.т.1 от ЗСПЗЗ по Решение № 21009/24.02.1993 г.
на Недко Благоев Величков .

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 237
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх.№ 2948/05.07.2017 г. от Розета

Чечкова- Началник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем , за
предприемане на необходимите действия по предоставяне на земеделски
имоти
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 121/13.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж. Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински Съвет-Рудозем дава съгласието си да се предоставят
гореописаните имоти на Общинска служба по земеделие-Рудозем за
издаване на решение по чл.14.ал.1.т.1 от ЗСПЗЗ по Решение №
890/04.09.1992 г. на Веселин Владов Пачелийски.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 238
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Промяна на предназначението на поземлен имот извън

регулация /в горски фонд/ за изграждане на водоем V=400 м3, обслужващ
ГКПП и населението на с. Чепинци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 117/13.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж. Евелин Веселинов Бозов и на основание чл. 21, ал.1, т. 11
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява изготвеното техническо задание за изработване на ПУП ПЗ за водоем V = 400 м3 в имот № 118928, представляващ част от
имот № 118927 в землище с. Чепинци с ЕКАТТЕ 80399, общ.
Рудозем
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ за водоем V = 400 м3 в имот
№ 118928, представляващ част от имот № 118927 в землище с.
Чепинци, общ. Рудозем
3. Разрешава изработването на ПУП-ПР на трасе на електропровод.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 239
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
Промяна на капацитета на Дневен център за деца с
увреждания-гр.Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 118/13.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж. Евелин Веселинов Бозов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.6 от Закона за социално подпомагане и чл.
36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане
След проведено поименно гласуване
ОТНОСНО:

РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем одобрява промяна на капацитета на Дневен
център за деца с увреждания-гр.Рудозем чрез увеличаването му от 25 на 30
потребители.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 240
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
Проект за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Рудозем,неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
ОТНОСНО:

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 119/13.07.2017 г., предложена от председателя на
Общински съвет - Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21 ал.
3 ,чл. 22 ал.2 от ЗМСМА, чл.11 ал.3 ЗНА
След проведено гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем допълва Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Рудозем, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация както следва:
В член 108 от Правилника се създава нова алинея 3 със следното
съдържание:
(3) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените
актове на общинския съвет се разгласяват на населението чрез средствата
за масово осведомяване , чрез интернет страницата на общината и чрез
разлепване на информационното табло на общината.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 241
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда –

публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 124/13.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж. Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.12 ал.3 от ЗОС
и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет взема решение да се предоставят за безвъзмездно
управление помещение с полезна площ 16,24 кв. м., предназначено за
административни нужди в недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр.Рудозем, ул.”България” №13 / част от І етаж
на Дом на културата/ на Агенция по заетостта гр.София за срок от пет
години.
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за предоставяне
право на управление на помещението с изпълнителния директора на
Агенция по заетостта гр. София .

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 242
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда-

публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 125/13.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж. Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет взема решение да се предоставят безвъзмездно за
управление три помещения с обща полезна площ 83,30 м2 предназначени
за административни нужди в недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в гр.Рудозем, ул.”България” №13 / част от І етаж
на Дом на културата/ на Агенция за социално подпомагане- гр.София за
срок от пет години.
2.Възлага на кмета на община Рудозем да сключи договор за
безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска
собственост.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 243
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
ОТНОСНО: Даване на мандат от Общински съвет гр.Рудозем, съгласно

чл.198е, ал.3 от Закона за водите за участие в извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 129/14.07.2017 г., предложена от зам.кмета на община
Рудозем – инж. Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.198е, ал.3 и
ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

I.Общински съвет гр.Рудозем дава мандат на кмета на община Рудозем,
в качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД, гр.Смолян, за представяне позицията на общината по точките от
дневния ред на предстоящото на 10.08.2017 г. заседание, както следва:
1.Да съгласува Бизнес плана на оператора-“ВиК” ЕООД, гр.Смолян за
следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (обн. ДВ,бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ,
бр. 58 от 2015 г.)-01.01.2017 г.-31.12.2021 г.
2.Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Проекта за бюджет на Асоциация по ВиКгр.Смолян за 2018 г. и да приеме препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 г. и съответния размер
на вноската на общината, определен на база вноската на Държавата и
съответното процентно съотношение на гласовете.
II. При
заседанието
територия,
гр.Смолян,

невъзможност кметът на община Рудозем да участва в
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,
което ще се проведе на 10.08.2017 г.,Общински съвет

гр.Рудозем упълномощава инж.Недко Фиданов Кулевски-замесник –кмет
на община Рудозем за представител на общината, който да участва в
заседанието и да изрази горепосочената позиция.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 244
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.07.2017 г., ПРОТОКОЛ № 27
Годишен финансов отчет на търговско дружество
„Многопрофилна болница за активно лечение – Рудозем” ЕООД – в
ликвидация за 2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 131/17.07.2017 г., предложена от председателя на
Общински съвет - Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147, ал.2 от
Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредба за реда за упражняване на
собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
След проведено поименно гласуване
ОТНОСНО:

РЕШИ:
1.Приема годишния финансов отчет на общинско търговско дружество
„Многопрофилна болница за активно лечение - Рудозем” - в ликвидация
за 2016 г.
2.Задължава ликвидатора на дружеството Захари Христов Жеков да
публикува годишния финансов отчет и съпътстващите го документи в
Търговския регистър.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:.............................
/Диан Малеков /

