ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 312
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 г., ПРОТОКОЛ № 37
Относно: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
49/23.03.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и
чл. от НПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценките на лицензирания оценител .
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
Ред
1
1

Населено
Място
/ гр.с. /
2
Гр.Рудозем

Кв.,УПИ
Петно

Площ
/кв.м/

Цена
/лв./

3
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и офиси
кв.107 п.52 част от имот с
идентификатор 36207.504.235

5
7

6
140

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: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 313
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 г., ПРОТОКОЛ № 37
Относно: Изменение и допълнение на Наредба за настаняване под наем в жилища –
общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
43/07.03.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.76,
ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС
След проведено гласуване
РЕШИ:
§1. В Глава ІІ “УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ”, досега
съществуващият текст на чл.5, със съдържание: „Наемната цена за общинските жилища се
определя за 1 кв.м полезна площ се определя както следва :
-

І-ва зона – 0,45 лева

-

ІІ-ра зона – 0,30 лева „

, се изменя, както следва:
Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв.м полезна площ се
определя както следва :
-

І-ва зона – 0,90 лева

-

ІІ-ра зона – 0,60 лева

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 314
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 г., ПРОТОКОЛ № 37

Относно: Финансиране на дейности, свързани с управлението на отпадъците на
основание чл. 24 от Наредба № 7 от 19. 12. 2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
51/26.03.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет - Рудозем одобрява сумата в размер на 35 298 лв. с ДДС ( средства по
чл. 64 от ЗУО, натрупани в сметка на РИОСВ - Смолян ) за закупуване на 85 бр. нови
пластмасови съдове, тип „ контейнер “ с обем 1100 л.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 315
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 г., ПРОТОКОЛ № 37
Относно: Отчет за 2017г. на Програма за управление на отпадъците
Рудозем за периода 2016 - 2020г.

на Община

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
50/26.03.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем приема отчет на Програма за управление на отпадъците
на Община Рудозем за 2017 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 316
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.03.2018 г., ПРОТОКОЛ № 37

Относно: Даване на съгласие за дарение на движими вещи- за нуждите на РСПБЗНРудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
52/26.03.2018 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 от Закона за общинската собственост
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

I.Общински съвет-Рудозем дава съгласие да бъдат дарени на Регионална Дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението”-Смолян за нуждите на Районна служба ”Пожарна
безопасност и защита на населението”-Рудозем следните движими вещи, собственост на
Община Рудозем:
1.Пералня, марка GAMALUX;
2.Хладилник, марка CROWN;
3.Бойлер ТЕSY 120 л.;
4.Лаптоп, марка DELL;
Общата стойност на описаните вещи възлиза на 910 лв.
II.Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши всички правни и фактически действия
във връзка с изпълнение на настоящото решение.

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

