ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 298
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет – Рудозем за 2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
28/21.02.2018 г. , предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – г-н
Владимир Янков и на основание чл.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
2018 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 2
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 299
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Отчет за работата на Общински съвет – Рудозем за периода
01.07.2017 – 31.12.2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
37/22.02.2018 г. , предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – г-н
Владимир Янков и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл.27,ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
След проведено гласуване
РЕШИ:
Приема Отчета за работата на Общински съвет – Рудозем през второто полугодие на
2017 г. с направените в него изводи и препоръки.

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 300
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет - Рудозем 01.07.2017 –
31.12.2017 година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
38/22.02.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.44 ал.1 т.21 и т.23 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Рудозем
01.07.2017 – 31.12.2017 година.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 301
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Приемане на годишен финансов отчет на дружество „СМДЛ Рудозем” ЕООД
, ЕИК 201465118 за 2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
29/22.02.2018 г. , предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – г-н
Владимир Янков и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА 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 гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинско дружество „СМДЛ Рудозем”
ЕООД , ЕИК 201465118 за 2017 г.
2. Дава съгласие счетоводната печалба за 2017 г. в размер на 8 783,53 лв. да бъде
разпределена за покриване на загуби от минали години.
3. Задължава Управителя на дружеството да предприеме необходимите съгласно
закона фактически и правни действия по вписване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2017 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписване.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 302
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на дружество „Спортни бази-Рудозем”
ЕООД , ЕИК 203214260 за 2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
30/22.02.2018 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – г-н
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 гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинско търговско дружество „Спорни базиРудозем” ЕООД , ЕИК 203214260 за 2017 г.
2. Задължава Управителя на дружеството да предприеме необходимите съгласно закона
фактически и правни действия по вписване годишния финансов отчет на дружеството за
2017 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 303
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Отмяна на Решение № 410/04.09.2014 г. на Общински съвет – Рудозем за
предоставяне за бъзвъзмездно ползване на общински недвижим имот на „Спортни бази –
Рудозем”
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
31/22.02.2018 г. предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 99, т.2 от АПК
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет-Рудозем отменя свое Решение № 410, взето на редовно заседание,
състояло се на 04.09.2014 г ., протокол № 43.
2.Възлага на Кмета на община Рудозем да прекрати договора за безвъзмездно право на
ползване с представляващия дружеството.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 304
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Прекратяване и ликвидация на общинско търговско дружество
„Спортни бази – Рудозем” ЕООД

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 35/22.02.2018 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- „Спортни базиРудозем” ЕООД, ЕИК: 203214260, със седалище и адрес на управление- гр. Рудозем,
ул. „Арда” № 2, общ.Рудозем, обл.Смолян.
2. Открива производство по ликвидация на търговско дружество с общинско участие в
капитала- „Спортни бази-Рудозем” ЕООД, ЕИК:203214260, със седалище и адрес на
управление- гр. Рудозем, ул. „Арда” № 2, общ.Рудозем, обл.Смолян.
3. Определя срок за извършване на ликвидацията седем месеца, считано от датата на
вписване на решението за прекратяване на дружеството в Търговски регистър.
4. Назначава за ликвидатор лицето Емил Анчов Кехайов.
5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 200 лв.
6. Упълномощава кмета на община Рудозем да сключи договор за възлагане на
управление с ликвидатора.
7. Възлага на ликвидатора да впише прекратяването на дружеството в Търговския
регистър.

8. Ликвидаторът се задължава да внесе в Общинския съвет-Рудозем начален
ликвидационен баланс на дружеството и доклад, който пояснява баланса.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 11
Против: -Въздържали се: 2
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 305
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП
– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с № 000088, находящ се в
местност „Рибница”, землището на с. Рибница, общ. Рудозем, обл. Смолян
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
32/22.02.2018 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.124б, ал.1 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) –
План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с № 000088, находящ се в
местност ”Рибница”, землището на с.Рибница, общ. Рудозем, обл.Смолян, ЕКАТТЕ 62637,
ведно със съпътстващите го приложения.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)– План за
регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с № 000088, находящ се в местност
”Рибница”, землището на с.Рибница, общ. Рудозем, обл.Смолян, ЕКАТТЕ 62637 при
следните условия:
2.1 Поземленият имот граничи с река, поради което проектът следва да бъде съгласуван с
Басейнова дирекция преди разглеждането му от общински експертен съвет по устройство
на територията.На съгласуване подлежи и транспортната връзка, която ще се осъществява
чрез мостово съоръжение.
2.2 Проектът следва да се изработи върху актуална геодезична основа, съобразена със
съществуващата река (налагащо се поради изместване на КВС). В тази връзка геодезистът
следва да извърши предварително обследване дали част от имота няма да попадне в
речното корито.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно закона
действия.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 306
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Актуализиране на План за развитие на социалните услуги в община
Рудозем за 2018 година и промяна на вида на социалната услуга „дневен център за деца с
увреждания” в „дневен център за деца и младежи с увреждания”

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 25/12.02.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2, от
ЗСП и чл.36, ал.2, т.2 букви „а”, „в”, и „г”, чл.36в, ал.2 и ал.3 от ППЗСП
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Актуализира План за развитие на социалните услуги в община Рудозем за 2018
година, съгласно Приложение №1.
2. Предлага вида на социалната услуга „Дневен център за деца с увреждания“ да
бъде променен на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“, с утвърден
капацитет към 01.02.2018 г. от 30 места и с наименование на Дневен център за деца
и младежи с увреждания „Слънце” гр. Рудозем, считано от 01.02.2018 г.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да предостави решението на Общински
съвет-Рудозем и актуализирания План за развитие на социалните услуги в община
Рудозем за 2018 година на Изпълнителния

директор на Агенция за социално

подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане в 14-дневен срок
от неговото приемане.
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
№ 307
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Даване на мандат за представяне позицията на общината , от
Общински съвет гр. Рудозем , съгласно чл. 198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК в област Смолян, което ще се състои на 07.03.2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
20/05.02.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов 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
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. Общински съвет Рудозем дава мандат на кмета на община Рудозем, в качеството
му на представител на общината в Асоциацията 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 28.02.2018 г.
редовно заседание, както следва:
1. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Отчета на бюджет на Асоциация по ВиК – Смолян за 2017 г.
и да приеме така представеният бюджет.
2. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за
2017 г. и да приеме така представеният отчет.
3. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора –
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и да приеме така
представеният отчет.
4. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциация по ВиК – Смолян за 2018 г.
и да приеме препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) и
съответния размер на вноската на община Рудозем – 5,38%, определен на база вноската на
Държавата и съответното процентно съотношение на гласовете, който е 2 304 лв.
5. Дава мандат да приеме Инвестиционната програма за 2018 г. на оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян.
6. Възлага на кмета на община Рудозем, в качеството му на представител на
общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян да изиска представяне на тримесечни
отчети за направените инвестиции от ВиК оператора, като при извършване на дейностите,
предмет на инвестициите да присъства инвеститорски контрол от страна на общината.

Приемането на извършените дейности, предмет на инвестициите да става с
протокол обр.19, подписан от инвеститорски контрол от страна на Община Рудозем.
ІІ. При невъзможност кметът на община Рудозем да участва в редовното заседание
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Смолян, което ще се проведе на 07.03.2018
г.,Общински съвет гр.Рудозем упълномощава инж.Недко Фиданов Кулевски - заместник
– кмет на община Рудозем за представител на общината, който да участва в заседанието и
да изрази горепосочената позиция.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 11
Против: -Въздържали се: 2
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 308
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Определяне размера и местоположението на свободните ливади, мери и
пасища от общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване през стопанската
2018 г. - 2019 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
21/05.02.2018 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, и чл.37и, ал.3, ал.12 и чл.37о,ал.1,т.1 от Закона за собствеността
и ползването на земеделски земи
След проведено 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 от
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване по землища, попадащи на
територията на Община Рудозем, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от
настоящото решение.
3. 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 /.
4. Определя годишна наемна цена за декар за стопанската 2018г. – 2019г., съгласно
средните годишни рентни плащания за съответното землище, определени от комисия
назначена със Заповед № РД- 05-47/10.01.2018г. на директора на ОД „ Земеделие “Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ, както следва:
№ по
ред

Землища

Средно годишно рентно плащане лв/дка
Ниви

Трайни

Ливади

Пасища/

1.
2.
3.
4.
5.

Витина
Войкова лъка
Елховец
Иваново
Мочуре

5
9
9
9
1

насаждения
6
5
5
5
6

5
5
6
6
1

Мери
5
5
6
6
4

6.

Оглед

5

3

6

6

7.

Пловдивци

1

6

6

6

8.

Поляна

5

6

5

5

9.

Равнината

9

5

6

6

10.

Рибница

5

3

12

6

11.
12.

Рудозем
Чепинци

5
5

3
3

5
12

5
7

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

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 309
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Приемане на Общински план на младеждта на Община Рудозем за 2018
г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
26/15.02.2018 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 (20142020)
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – град Рудозем приема Общински план за младежта на община
Рудозем за 2018г.
2. Възлага на Кмета но Община Рудозем да предостави приетия по т.1, Общински
план на Областния управител, в срок до10.02.2017г.

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 310
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Рудозем за 2017 г.
и План-програма за дейността на комисията за 2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 27/20.02.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем – приема „Отчет за дейността на МКБППМНРудозем за 2017 г.”;
2. Приема План-програма за дейността на МКБППМН за 2018 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 311
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2018 г., ПРОТОКОЛ № 36
Относно: Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на
приватизационни сделки през 2018 г.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 36/22.02.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 6 ал.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол
След проведено гласуване
РЕШИ:
В Приватизационната програма за 2018 г. да бъдат включени следните обекти:
№

Име на обекта

Адрес

1.

Имот пл. №239 в УПИ I – Универсален
магазин, кв.40 по ПУП на село Елховец,
представляващ част от втория етаж на
масивна сграда (търговски обект), ведно с
външно стълбище

2.

Метален павилион “Скара - Бира”

Очаквана
стойност в лв.

с. Елховец, общ. Рудозем
36 100,00

УПИ ІV,Кооппазар, кв.37
по ПУП на гр. Рудозем

6 650,00

Прогнозни приходи от приватизация на обектите, включени в плана - 42 750.00 лв.
Прогнозни разходи по провеждането на процедурите по приватизация - 3 000.00 лв.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

