ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 359
По протокол № 43 / 20.09.2018 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от Община Рудозем в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор № 21/07/2/0/00546 от
05/12/2017г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. за Проект „Подобряване на материалната база на
образователната инфраструктура на Община Рудозем ”, сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие”.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00546 от 05/12/2017г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „Подобряване на материалната база на образователната
инфраструктура на Община Рудозем”, сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №136, ЕИК
по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Живко Тодоров Живков,
Общинският съвет Рудозем

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Рудозем да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
191 381,11 лв. (словом: сто деветдесет и една хиляди триста осемдесет и един лева и единадесет
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00546 от 05/12/2017
г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Подобряване на материалната база на
образователната инфраструктура на Община Рудозем”, сключен между Община Рудозем и
ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансово финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане №
21/07/2/0/00546/1/01 от 12.09.2018г. по договор № 21/07/2/0/00546 от 05/12/2017г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет - Рудозем,
проведено на 20.09.2018 г., Протокол № 43, т. 1 от дневния ред по доклад № 118 / 14.09.2018
г. при кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона

за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа
„за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински
съвет – Рудозем.

Председател на Общински съвет : .......................
/д-р Владимир Янков/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 360
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.09.2018 г., ПРОТОКОЛ № 43
Относно: І.Утвърждаване на мрежа от образователни институции на
територията на община Рудозем за учебната 2018/2019 година;
ІІ. Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община
Рудозем за учебната 2018/2019 година
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
121/14.09.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
I. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 2, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 256, ал. 1, т. 4, ал. 4 от ЗПУО, и чл. 59 от Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, Общински съвет – гр. Рудозем утвърждава мрежа от образователни
институции на територията на община Рудозем за учебната 2018/2019 г., както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Рудозем ул. 1 „Хан Аспарух” №1
СУ „Христо Ботев” с. Чепинци ул. „Просвета”№17
ОУ „Христо Ботев”с. Елховец с. Елховец
ДГ „Снежанка” гр. Рудозем ул. „Ст. Стамболов”№10
ДГ „Елица” с. Чепинци ул. „Демокрация” №30
ДГ „Дъга” с. Елховец с. Елховец
ДГ „Мечо пух” с. Пловдивци с. Пловдивци
ДГ „Войкова лъка” с.Войкова лъка с.Войкова лъка
ДГ „Слънце” с. Рибница с. Рибница
ДГ „Възраждане” гр. Рудозем ул. „Васил Априлов” № 13

ІІ. Утвърждаване и дофинансиране на маломерни в училищата от община Рудозем
за учебната 2018/2019 година
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.
68, ал. 3 и ал. 4 - 7, и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, определяне на
броя на паралелките и броя на учениците в паралелките в училищата, и докладни записки
на директорите на СУ „Хр. Ботев” с. Чепинци и ОУ „Хр. Ботев” с. Елховец за утвърждаване
на маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2018/2019 година.
ІІ. Общински съвет Рудозем утвърждава за учебната 2018/2019 година следните
маломерни паралелки в общинските училища:

1. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
единни разходни стандарти за общообразователните училища с маломерни паралелки от IXII клас, с не по-малко от 10 ученици, както следва:
1.1.ОУ „Христо Ботев”, с. Елховец , общ. Рудозем - защитено и средищно училище:
- І клас - 6 ученици
- ІІ клас - 10 ученици
- ІІІ клас – 10 ученици
- ІV клас - 6 ученици
- V клас - 10 ученици
- VІ клас - 12 ученици
- VІІ клас - 10 ученици
1.2. СУ „Христо Ботев”, с.Чепинци, общ. Рудозем – средищно училище:
-І клас -15 ученици
- ІІІ клас - 12 ученици
- VІІІ клас - 10 ученици
- XІ клас – 15 ученици

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 361
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.09.2018 г., ПРОТОКОЛ № 43
Относно: Одобряване на оценка на имот с идентификатор 07689.508.227 по КК на с.
Бяла река
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
116/14.09.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. Общински съвет – Рудозем приема изготвената експертна оценка за продажба на
имот с идентификатор 07689.508.227 по КК на с. Бяла река, общ. Рудозем с площ 888 м 2 в
размер на 6 393,60 лв. с ДДС.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 362
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.09.2018 г., ПРОТОКОЛ № 43
Относно: Одобряване на оценка за право на надстрояване в УПИ ІІ кв.4 по ПУП на с.
Елховец , мах. Хаджарско
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
117/14.09.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за
общинска собственост, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на
територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.38 а от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Веска Илиянова Каменова, право на надстрояване с площ 51,85 м2
към жилищна сграда, находящ се в УПИ ІІ, Кв.4 по ПУП на с.Елховец, мах. Хаджарско,
за който е съставен Акт № 549 / 03.08.2018 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на жилищната сграда е придобита със Договор за отстъпено право
на строеж от 27.05.1981 г
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване с площ на пристрояване 51,85 м2 в размер на 260,00 лв. на Веска
Илиянова Каменова.
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми /разноски, данъци и такси/ по
разпоредителната сделка за учредяване право на пристрояване върху имота по т.1 от
настоящото решение и сключи договор за учредяване право на надстрояване.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 363
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.09.2018 г., ПРОТОКОЛ № 43
Относно: Промяна на предназначението на имоти от земеделска в горска територия.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
114/27.08.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание на чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 81 от Закона за
горите
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем дава съгласие да бъде извършена промяна на
предназначението на всички имоти ( стопанисвани от Община Рудозем съгласно чл. 19 от
ЗСПЗЗ ), които са придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗГ, от
земеделска в горска територия.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 364
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.09.2018 г., ПРОТОКОЛ № 43
Относно: Одобряване на оценка за право на пристрояване в имот с идентификатор
63207.501.63, за който е отреден УПИ VІІІ, кв.20 по ПУП на гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
122/17.09.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за
общинска собственост, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на
територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.38 а от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Фатме Керимова Ефельова, Меди Емилова Делева и Веска Емилова
Кисьова, право на надстрояване с площ 27,50 м2 към жилищна сграда, находяща се в
имот с идентификатор 63207.501.63, за който е отреден УПИ VІІІ, Кв.20 по ПУП на гр.
Рудозем, за който е съставен Акт № 217 / 26.09.2011 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на жилищната сграда е придобита с Договор за отстъпено право на
строеж от 12.09.1973 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на пристрояване с площ на пристрояване 27,50 м2 в размер на 176,00 лв. на Фатме
Керимова Ефельова, Меди Емилова Делева и Веска Емилова Кисьова;
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми /разноски, данъци и такси/ по
разпоредителната сделка за учредяване право на надстрояване върху имота по т.1 от
настоящото решение и сключи договор за учредяване право на надстрояване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 365
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20.09.2018 г., ПРОТОКОЛ № 43
Относно: Допълнителна парична вноска във връзка с търговско дело по
несъстоятелност на „Многопрофилна болница за активно лечение-Рудозем” ЕООД /н/.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
125/20.09.2018 г., предложена от председателя на Общински съвет – Рудозем - г-н
Владимир Янков и на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 9, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 9, ал. 1,
т.10 от Наредба за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на
търговските дружества
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем разрешава да се направи допълнителна парична вноска в
общинско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – Рудозем ” ЕООД
/н/, ЕИК 120504585 в общ размер от 1500 лв. (хиляда и петстотин лева), представляваща
450 лв. (четиристотин и петдесет лева) държавна такса, 800 лв. (осемстотин лева)
адвокатски хонорар и 250 лв. (двеста и петдесет лева) резервни средства за непредвидени
разноски по производството по несъстоятелност.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

