ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 109
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: І.Утвърждаване на мрежа от образователни институции на
територията на община Рудозем за учебната 2020/2021 година;
ІІ. Утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община
Рудозем за учебната 2020/2021 година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
133/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.256,
ал.1, т.4 от ЗПУО, 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 и Мотивирано искане от директора на СУ „Св. Св.
Кирил и Методий” гр. Рудозем за утвърждаване на маломерни паралелки в общинските
училища за учебната 2020/2021 година
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

І. Общински съвет – гр. Рудозем утвърждава мрежа от образователни институции
на територията на община Рудозем за учебната 2020/2021 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 паралелки в училищата от община
Рудозем за учебната 2020/2021 година в бюджетната 2021 година.
1. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените единни разходни стандарти за общообразователните училища с маломерни
паралелки от I-XII 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 - 10 ученици
- ІІ клас - 9 ученици
- ІІІ клас – 6 ученици

- ІV клас - 12 ученици
- V клас - 9 ученици
- VІ клас - 6 ученици
- VІІ клас - 8 ученици
1.2. СУ „Христо Ботев”, с.Чепинци, общ. Рудозем – средищно училище:
-ІII клас -14 ученици
- V клас - 15 ученици
- X клас - 11 ученици
1.3. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Рудозем – средищно училище:
- IX „а“ клас - 17 ученици
- XI“а“ клас – 11 ученици
- ХI „б“ клас – 16 ученика

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 110
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Рудозем за
периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
119/12.08.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - 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, приемане и отчитане на бюджета на
община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г., съгласно
приложените документи.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 111
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Приемане на пазарна оценка на „ПРОГРЕС-СТРОЙ”-ЕООД /л/, гр.
Рудозем и даване на съгласие за продажба на предприятието на дружеството по реда на
чл.15 от ТЗ.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
141/18.09.2020 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – д-р
Владимир Антонов Янков и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.266, ал.1, 268,
ал.1 и чл.15 от ТЗ във връзка с чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване на
собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

-

1) Общински съвет – Рудозем приема пазарната оценка на „ПРОГРЕС-СТРОЙ”ЕООД /л/, гр. Рудозем.
2) Общински съвет – Рудозем възлага на ликвидатора на търговското дружество
да изготви конкурсна документация за продажбата на предприятието по реда
на чл.15 от Търговския закон като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения, при цена не по-малка от одобрената пазарна стойност
от принципала на дружеството.
3) Общински съвет – Рудозем възлага на ликвидатора да проведе конкурс за
избор на купувач на предприятието на общинско търговско дружество
„ПРОГРЕС-СТРОЙ”-ЕООД/л/, гр. Рудозем.
4) Общински съвет – Рудозем възлага на ликвидатора да погаси с получената от
проведения конкурс цена за предприятието задълженията на дружеството,
както следва:
Задължения по трудови правоотношения, вкл. неплатени осигурителни и здравни
вноски на работници и служители;
Други публични задължения към НАП и НОИ;
Задължения по предявени вземания, направени в срок до 07.11.2020 година;
Задълженията към известните кредитори на дружеството;
Остатъкът от получената сума да бъде преведен по банкова сметка на ОбщинаРудозем в 10-дневен срок от постъпването й.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 112
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Изграждане
на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Рудозем и община Мадан”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 4“.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
131/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с удължаване предоставянето на
услугата по Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01 и Решение на
ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на Община Рудозем да
актуализира заповед за възлагане /Акт за възлагане/ на услугата „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания“, на отдел „Планиране и разработване на проекти“,
като Услуга от общ икономически интерес, за срок до приключване предоставянето на
услугата „патронажна грижа” считано от 01.10.2020 г.
2. Общински съвет Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
актуализира и утвърди Вътрешни правила по предоставяне на услугата от общ
икономически интерес „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”,
съдържащи всички необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.
3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ ,
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да
продължи да се ползва от потребителите без заплащане на такса.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 113
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в Община Рудозем за 2020г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
135/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем актуализира Годишната програма за управление и

разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рудозем за 2020 г. както
следва
1.В ТОЧКА ІІІ,БУКВА Г .УПИ, ИМОТИ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРОДАДЕ СЕ ДОБАВЯ :
N
по

Местонахождение

Площ

на имота

/м2/

Имот с идентификатор 63207.506.334 по КК на
гр.Рудозем

829

Имот с идентификатор 63207.506.37 по КК на
гр.Рудозем

355

Част от УПИ VІ-за спортна площадка, кв.15 по ПУП на
с.Пловдивци

243

Ред
1.

2

3

2.В ТОЧКА ІІІ,БУКВА А т.1.2 . ИМОТИ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ СЕ ДОБАВЯ :

N
по
Ред

Местонахождение

Площ

на имота

/м2/

1.

Част
от
улична
ул.”Демокрация”

регулация/тротоар/с.Чепинци,

1,00

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 114
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: отдаване под наем на части от терен – публична
собственост

общинска

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
129/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 от НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет
години на части от общински недвижим имот, публична общинска собственост – за
поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2 в с. Чепинци ул. „Демокрация“, съгласно схема
за монтаж на вендинг автомат, издадена от Главният архитект – улична регулация
/тротоар/.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта от
недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по
реда на Глава VІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална месечна наемна цена в размер
на 10,00 лв. /с вкл. ДДС/.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 115
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Нов БКТП, кабели
20 kV от нов БКТП до ТП Център и кабели НН” в гр. Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
134/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал. 1 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем одобрява Устройствена план-схема на поземлени
имоти с идентификатори 63207.501.213, 63207.501.132, 63207.501.173, 63207.501.187,
63207.501.122, 63207.501.128, 63207.501.174 по КК на гр.Рудозем, за реализацията на
обект „Нов БКТП, кабели 20 kV от нов БКТП до ТП Център и кабели НН” в гр.Рудозем.
2. Одобреният проект на Устройствена план-схема по т.1 да се публикува на
интернет страницата на общината в тридневен срок от одобряването й, съгласно чл.129,
ал.5 от ЗУТ.
3. Обявлението за приетото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване
в Държавен вестник, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ.

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 116
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имоти
с идентификатори 63207.506.336, 63207.506.345, представляващи съответно УПИ Vтопливо и улична регулация и даване на съгласие за сключване на предварителен договор
по чл.15, ал.5 от ЗУТ.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
132/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.15, ал.2 и ал.5 от
ЗУТ, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ
за имоти с идентификатори 63207.506.336, 63207.506.345, представляващи съответно
УПИ V- топливо и улична регулация.
2. Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за имоти с
идентификатори 63207.506.336, 63207.506.345, представляващи съответно УПИ Vтопливо и улична регулация.
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „РИХ” ООД по реда на чл.15,
ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
4. Упълномощава кмета на община Рудозем да сключи предварителен договор за
продажба на 135 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 63207.506.345, целият с площ
1891 кв.м., намиращ се на адрес: гр.Рудозем, ул. „Освобождение”, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
второстепенна улица: публична общинска собственост по пазарна оценка изготвена от
лицензиран оценител в размер на 70 лв. на квадратен метър без ДДС и на 453/3039 кв. м.
идеални части от имот с идентификатор 63207.506.336, целият с площ 3039 кв.м., които
са собственост на Община Рудозем, съгласно акт за частна общинска собственост №
711/15.09.2020 г., вписан в Службата по вписванията-гр.Мадан под № 199, том 2, вх.рег.
№ 555/16.09.2020 г. по пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 70
лв. на квадратен метър без ДДС.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 117
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Приемане на приватизационна оценка на обект „Скара-бира“,
представляващ едноетажна сграда с идентификатор 63207.503.20.1, разположена в имот
с идентификатор 63207.503.20, за който е образуван УПИ ХIV – търговски услуги в кв.37,
гр. Рудозем / част от бивше УПИ IV в кв. 37.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
146/23.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т.2, чл.16, ал.3 от
Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (отм.)
във връзка с § 17, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във
връзка с чл.7, ал.1 и чл.12, ал.2 от Наредба за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет – Рудозем приема приватизационна оценка в размер на 7, 140
лв. (седем хиляди сто и четиридесет лева) на обект: „Скара-бира“, представляващ
едноетажна сграда с идентификатор 63207.503.20.1, с площ 45 кв.м., намираща се на
адрес: гр.Рудозем, ул. „Капитан Петко Войвода”, предназначение: сграда за търговия,
разположена в имот с идентификатор 63207.503.20, с площ 77 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски
обект, комплекс, адрес на поземления имот: гр.Рудозем, ул. „Капитан Петко Войвода”,
при съседи: 63207.502.210, 63207.503.19, 63207.503.12, за който е образуван УПИ
ХIV – търговски услуги в кв.37, гр. Рудозем /част от бивше УПИ IV в кв. 37/.
II. Възлага на кмета на община Рудозем да предложи на правоимащия- Мартин
Хубенов Иванов описаната в т. I сграда за изкупуване според приетата оценка.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 118
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Продажба на имот с идентификатор 63207.506.37 – частна общинска
собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
138/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.39 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот с
идентификатор 63207.506. 37 по КК на гр.Рудозем с площ 355 м2
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:

N
по
Ред
1.

Налчална
Местонахождение

Площ

Тр.цена

на имота

/кв.м/

Без
ДДС/лв./

Имот с идентификатор 63207.506.37 по
КК на гр.Рудозем

355

3 550

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на
недвижимия общински имот по т.2 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
Глава VІ 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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 119
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Продажба на имот с идентификатор 63207.506.334 – частна общинска
собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
139/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС и чл.39 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот с
идентификатор 63207.506. 334 по КК на гр.Рудозем с площ 829 м2
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на глава
VІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:

N
по

Местонахождение

Площ

Налчална

на имота

/кв.м/

Тр.цена

Ред

1.

Без
ДДС/лв./
Имот с идентификатор 63207.506.334 по
КК на гр.Рудозем

829

49 740

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на недвижимия
общински имот по т.2 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Глава VІ 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
№ 120
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Продажба на недвижим имот - публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
140/18.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. с чл.41, ал.2 от ЗОС, във
вр. с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - Рудозем дава съгласие за продажба на 243 м2 на МФАРМ
БЪЛГАРИЯ ЕООД по чл.15, ал.5 във вр. с ал.3 от ЗУТ по пазарни цени определени от
експертна оценка на лицензиран оценител в размер на 2 916 лв. без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Негласувал:1
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 121
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Предложение за одобряване на промени в общата численост и структура
на Общинска администрация – гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
143/21.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Увеличава с една щатна бройка в дейност 122 „Общинска администрация“, местни
дейности, в Дирекция „Финансово-счетоводна дейност и Бюджет”, считано от
01.10.2020г.
2.Възлагам на кмета на община Рудозем да утвърди длъжностно поименно щатно
разписание за промяна на структурата в местни дейности.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 9
Против: 3
Въздържали се: 3
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 122
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Кандидатстване на общината за безвъзмездна финансова помощ по покана
за представяне на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и
климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
143/21.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и в
съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Открита покана № 3 „Климат“ - „Повишаване на способността на местните общности да
намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“,
финансирана по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие община Рудозем да кандидатства по проект „Общините Рудозем,
Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за
намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се
климат“ по Открита покана № 3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда
и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство“,при следното партньорство по проекта:
1.1.Община Рудозем – проектен изпълнител/бенефициент по проекта;
1.2.Община Мадан – проектен партньор;
1.3.Община Девин – проектен партньор;
1.4.Сигра Груп АС, Осло, Норвегия – проектен партньор;
1.5.Клуб Икономика 2000 – проектен партньор.
2. Възлага на кмета на община Рудозем да предприеме необходимите действия за
подготовката и за реализацията на проекта по т.1(в случай на одобрение на проекта),
в т.ч. да подпише всички изискващи се документи за кандидатстване, съгласно
поканата за кандидатстване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 0
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 123
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Възможности за членство на Община Рудозем в национално представителна
организация на работодатели Съюз за стопанска инициатива и представителство в
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
144/21.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Дава съгласие община Рудозем да кандидатства за
членство в национално
представителна организация на работодатели Съюз за стопанска инициатива и
представителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
2.Възлага на кмета на община Рудозем да предприеме необходимите действия за
кандидатстване в работодателската организация, в т.ч. да подпише всички изискващи се
документи.

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 124
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.09.2020 г., ПРОТОКОЛ № 12
Относно: Поправка на очевдина фактическа грешка в Решение №108 от
17.08.2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
147/23.09.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Административно
процесуалния кодекс
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. В точка 1 от Решение № 108 от 17.08.2020 г., Общински съвет взема решение за
закупуване на самостоятелен обект в сграда със застроена площ 248,83 м2 и таванско
помещение на същото ниво със застроена площ 132,66 м2 , да се чете „Общински съвет
взема решение за закупуване на самостоятелен обект в сграда със застроена площ от
248,83 м2 , включващ: помещение № 1 със застроена площ от 32,15 м2 , помещение № 2
със застроена площ 15,16 м2 , помещение № 3 със застроена площ 2,94 м2, помещение №
4 със застроена площ 9,24 м2 , помещение № 5 със застроена площ 3,25 м2, помещение
№ 6 със застроена площ 17,71 м2, помещение № 7 със застроена площ 16,94 м2 ,
помещение № 8 със застроена площ 18,78 м2 и таванско помещение на същото ниво със
застроена площ 132,66 м2 “
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

