ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 118
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2016 г., ПРОТОКОЛ № 12
ОТНОСНО: Имот – публична общинска собственост, който няма такова
предназначение и продажба на общински имот
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
147/15.07.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. чл. 6, ал.1 и ал.3,във вр. с
чл. 35,ал.1 от ЗОС във вр. с чл.39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет гр. Рудозем обявява, че
общински имоти, представляващи УПИ IV за обществено обслужване, кв. 15 по ПУП
на с. Пловдивци със застроена площ 2120 м2 ведно с построени в него едноетажна
масивна сграда със застроена площ 36 м2 и едноетажна паянтова сграда със застроена
площ 38,5 м2 , УПИ V – за обществено обслужване, кв.15 по ПУП на с. Пловдивци със
застроена и незастроена площ 1877 м2 ведно с построена в него едноетажна масивна
сграда със сутерен със застроена площ 354 м2 и УПИ VIII за обществено обслужване,
кв.15 по ПУП на село Пловдивци с площ 1055 м2 придобиват статут на частна
общинска собственост.
2. Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ V – за
обществено обслужване, кв.15 по ПУП на с. Пловдивци със застроена и незастроена
площ 1877 м2 ведно с построена в него едноетажна масивна сграда със сутерен със
застроена площ 354 м2
3. На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл. 39 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество да се извърши продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VIII от НРПУРОИ на следния
недвижим имот:
N
по
Ред

1.

Местонахождение
на имота
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/кв.м/

1877
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ведно
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УПИ V за обществено обслужване, кв. построена
в
него
15 по ПУП на с. Пловдивци
едноетажна
масивна
сграда със сутерен със
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Начална
тр.цена
без
ДДС/лв./
22 600

4. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на
недвижимия общински имот по т. 1 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VIII 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: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С: .................................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 119
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2016 г., ПРОТОКОЛ № 12
ОТНОСНО:Работа на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2016 30.06.2016 година
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
152/15.07.2016 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – д-р
Владимир Янков и на основание чл.15, ал.3 от Правилника за организация и дейността
на Общински съвет
След проведено гласуване
РЕШИ:
Приема отчета за работата на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2016 г.
– 30.06.2016 г., с направените в него изводи и препоръки.

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
№ 120
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2016 г., ПРОТОКОЛ № 12
ОТНОСНО: Актуализация на капиталови разходи за 2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
153/15.07.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 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
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема актуализация на инвестиционната програма на капиталовите разходи на
община Рудозем към 01.07.2016 г., съгласно , Приложение № 1

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Зам.председател на Об.С: .................................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 121
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2016 г., ПРОТОКОЛ № 12

ОТНОСНО: Упълномощаване на Кмета на община Рудозем за издаване на Запис на
заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, необходим за
получаване на авансово плащане по проект: „Повишаване на енергийната
ефективност на общински сгради, предоставящи социални и образователни услуги
на населението в ОДЗ"Снежанка" - сграда 1, община Рудозем", съгласно Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG04-02-03-069018/18.08.2015 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 154/15.07.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание чл.17, ал.1 от Общите
условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04
„Енергийна

ефективност

и

възобновяема

енергия“,

Процедура

BG04-02-03

„Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 към Министерство
на енергетиката
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на община Рудозем да издаде Запис на заповед, без
протест и без разноски в полза Министерство на енергетиката, Програмен оператор на
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” платим на
предявяване, който обезпечава пълният размер на второто авансовото плащане по
проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради предоставящи
социални и образователни услуги на населението в ОДЗ"Снежанка" - сграда 1, община
Рудозем", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.
№ BG04-02-03-069-018/18.08.2015 г. на стойност 135 797,19 лв. (сто тридесет и пет

хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и деветнадесет стотинки), което
представлява 30% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ по
договора.

Общински

съвет

Рудозем

одобрява

поемането

на

горепосоченото

задължение.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на второто авансовото плащане по

Договор за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG04-02-03-069-018/18.08.2015 г. и да ги
представи пред Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С: .................................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 122
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.07.2016 г., ПРОТОКОЛ № 12

ОТНОСНО: Промяна в капацитета на Дневен център за деца с увреждания – гр.
Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
158/21.07.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.6, ал. 1, т.6 от Закона за социалното подпомагане и чл.
36в, ал.1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Одобрява промяна в капацитета на Дневен център за деца д увреждания – гр.
Рудозем от 20 на 25 потребители.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С: .................................
/Диан Малеков /

