ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 126
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
Промяна наименованието на детските градини на
територията на Община Рудозем
ОТНОСНО:

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
186/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.18,т.23 и чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА,във връзка
с чл. 310, ал.5 и чл.311 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование
обн. в ДВ, бр. 79 от 15.10.2015 г..
След проведено гласуване
РЕШИ:
I. Дава съгласие за промяна наименованието на Обединеното детско заведение и
Целодневните детски градини на територията на Община Рудозем в Детски градини
както следва:
- ДГ „Снежанка” гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов” 10
- ДГ „Възраждане” гр.Рудозем, ул. „Васил Априлов” 13
- ДГ „Елица” село Чепинци, ул.”Демокрация"30
- ДГ „Дъга” с. Елховец
- ДГ „Слънце” с. Рибница
- ДГ „Мечо Пух” с. Пловдивци
- ДГ „Борие” с. Борие
- ДГ „Войкова лъка” с.Войкова лъка

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 127
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на детските градини в Община

Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
185/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1,т.18,т.23 и чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, и чл.2 от
Наредба № 7/29.12.2000г. на Министъра на образованието и науката за определяне на
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата и детските градини и докладни записки на директорите на
детските градини в Община Рудозем за утвърждаване на структурата на детските
градини за учебната 2016/2017 година и във връзка с чл. 57, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет утвърждава структурата на детските градини на територията на
Община Рудозем за учебната 2016/2017 година , както следва:
1. ДГ „Снежанка” – гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов” 10
- Двегодишни - 17 деца - ясли /1 група
- Тригодишни - 24 деца -1 група
- Четиригодишни - 37 деца -2 групи
- Подготвителна / 5 / год. - 33 деца - 2 групи
- Подготвителна / 6 / год. - 39 деца - 2 групи
- В това число 1 дете със СОП
ОБЩО: 150 деца ; 8 групи
- Педагогически персонал - 17 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 16 щат. бр.
2. ДГ „Възраждане”- гр.Рудозем, ул. „Васил Априлов” 13
- 1 смесена група - 21 деца
- в това число: / 5 / год. - 6 деца , / 6 / год. - 4 деца
- Педагогически персонал - 2 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 2 щат. бр.
3. ДГ „Дъга” - с. Елховец, общ. Рудозем
- Смесена група /2 до 4/год. - 25 деца -1 група
- Подготвителна смесена /5 и 6/год. – 12 деца - 1 група
- в това число: / 5 / год. - 4 деца; / 6 / год. - 8 деца
- В това число 1 дете със СОП
- ОБЩО: 37 деца, 2 групи
- Педагогически персонал - 4 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 5 щат. бр.
4. ДГ „Слънце” - с. Рибница, общ. Рудозем

- 1 смесена група - 23деца
- в това число: / 5 / год. - 7 деца; / 6 / год. - 10 деца
- Педагогически персонал - 2 щат. бр.
- Непедагогически персонал -2 щат. бр.
5. ДГ „Мечо Пух” - с. Пловдивци, общ. Рудозем
- 1 смесена група - 13 деца
- в това число: / 5 / год. - 6 деца ; / 6 / год. - 2 деца
- Педагогически персонал -2 щат. бр.
- Непедагогически персонал -2 щат. бр.
6. ДГ „Борие” - с. Борие, общ. Рудозем
- 1 смесена група - 15 деца
- в това число: / 5 / год. - 2 деца ; / 6 / год. - 9 деца
- в това число - 1 дете със СОП
- Педагогически персонал - 2 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 2 щат. бр.
7. ДГ „Войкова лъка” - с.Войкова лъка, общ.Рудозем
- 1 смесена група - 20 деца
- в това число: / 5/ год. - 6 деца; / 6/год. - 4 деца
- Педагогически персонал - 2 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 2щат. бр.
8. ДГ „Елица” - село Чепинци, ул.”Демокрация"30
- Смесена група от /2 до 4/год. - 25 деца -1 група
- Подготвителна смесена /5 и 6/год. - 21 деца - 1 група
- Подготвителна / 6/год. - 23 деца - 1 рупа
- ОБЩО : 69 деца, 3 групи
- В това число - 3 деца със СОП
- Педагогически персонал - 6 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 7 щат. бр.
II. Общински съвет Рудозем утвърждава откриване на нова група от /2 до 4/ год. в
ДГ „Елица” с. Чепинци от 01.01.2017 година, на основание ЗПУО чл. 24.ал.2.
Броят на групите и персонала да бъдат както следва:
ДГ „Елица” - село Чепинци ул.”Демокрация"30
- Смесена група от /2 до 4/год. - 36 деца -2 групи
- Подготвителна смесена /5 и 6/год. - 21 деца - 1 група
- Подготвителна / 6/год. - 23 деца - 1група
- ОБЩО : 80 деца, 4 групи
- В това число - 3 деца със СОП
- Педагогически персонал - 8 щат. бр.
- Непедагогически персонал - 9 щат. бр.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се:0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 128
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерните паралелки в училищата от община
Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
184/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1,т.18,т.23 и чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, и чл.11,
ал.1,т.2 и ал.2 и чл.11а от Наредба № 7/29.12.2000 г. на Министъра на образованието и
науката за определяне на броя на паралелките и броя на учениците в паралелките в
училищата
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем утвърждава за учебната 2016/2017 година следните
маломерни паралелки в общинските училища:

I.

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:
- ІІІ клас - 11 ученици
- ІV клас - 11 ученици
- V клас - 12 ученици
- VІ клас - 10 ученици
- VІІ клас - 12 ученици
- VІІІ клас - 12 ученици
1.2. СУ „Христо Ботев” с.Чепинци, общ. Рудозем –средищно училище:
- І клас - 11 ученици
- VІ клас - 14 ученици
- ІХ клас - 14 ученици
- ХІІ клас - 14 ученици

Училище

Брой
маломерни
паралелки

Брой
ученици за
дофинансиране

Допълнителни средства - лв.
Септември Декември
2016г.

Януари Септември
2017г.

Обща
сума

ОУ „Хр. Ботев”
с. Елховец

6

36

3900

7800

11700

СУ„Хр. Ботев” с.
Чепинци

4

17

1840

3680

5520

Общо

10

53

5740

11480

17220

Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган, при доказана
необходимост в мотивирано искане на директора на съответното училище.
2.Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените единни разходни стандарти за общообразователните училища с маломерни
паралелки от I-XII клас, с по-малко от 10 ученици, както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев”- І-VІІІ клас
- І клас - 9 ученици
- ІІ клас – 6 ученици

Училище

Брой
Брой
маломерни
ученици за
паралелки дофинансиране

Допълнителни средства - лв.
Септември Декември 2016г.

Януари Септември 2017г.

Обща

ОУ „Хр. Ботев”
с. Елховец

2

17

1840

3680

сума
5520

Общо

2

17

1840

3680

5520

Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган, при доказана
необходимост в мотивирано искане на директора на съответното училище.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 129
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем –
Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
177/26.08.2016 г., предложена от главния счетоводител на Община Рудозем – г-жа
Милена Русева и на основание чл.21, ал. 1,т.23 от ЗМСМА , чл.6,ал.1,т.2 от Наредбата
за служебните командировки и специализации в чужбина и документи, доказващи
разходите /заповед за командировки, справки и пътни листове / за направените
командировки
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет одобрява разходите за командировки в страната и чужбина на
Кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2016 г.
до 30.06.2016 г., които са в размер на 1 955,64 лв. в страната / включващи дневни,
нощувки, паркинг/. Същите са планувани по бюджет 2016 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 130
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Рудозем към 30.06.2016 г
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
178/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г., съгласно
Приложение № 1 /Бюджет/, № 2 /Средства от ЕС – Разплащателната агенция/, № 3 /
Средства от ЕС – Национален фонд/, № 4 /Чужди средства/ и № 5 /Други
международни програми/.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против:
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 131
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Приемане на плана на бюджет към 01.07.2016 год. и тригодишната
прогноза на община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
176/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1,ал.2 и т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, и във връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗПФ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема плана за изпълнение на бюджет към 01.07.2016 год., съгласно
Приложение № 1 и тригодишна прогноза на община Рудозем.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За: 16
Против:0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 132
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Актуализация на капиталови разходи за 2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
175/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация 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 01.08.2016 год., съгласно, Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 133
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ХІІ

кв.29 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.504.5
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
163/01.08.2016 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 Мохамед Асанов Билянов, право на пристрояване за изграждане
на гараж със застроена площ 36,00 м2 към жилищен имот , находящ се в УПИ ХІІ,
кв.29 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.504.5 , за който е съставен Акт №
326 / 31.10.2013 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на жилищния имот е придобита с Договор за отстъпено право
на строеж от 13.10.1977 г .
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване с площ на пристрояване 36,00 м2 в размер на
345,60 лв. на Мохамед Асанов Билянов .
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни 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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 134
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ХІ

кв.60 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.504.5
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
164/02.08.2016 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 Асен Люцканов Белев , право на пристрояване за изграждане на
склад със застроена площ 11,40 м2 към жилищен имот , находящ се в УПИ ХІ-15,
кв.60 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.506.314 , за който е съставен Акт
№ 442 / 20.07.2016 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на жилищния имот е придобита с Договор за отстъпено право
на строеж от 09.03.1978 г .
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване с площ на пристрояване 11,40 м2 в размер на 72,96
лв. на Асен Люцканов Белев .
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни 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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 135
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на
преминаване през публична общинска собственост и право на прокарване на
електропровод за обект „Електрозахранване на автомивка“ в полза на
„Креатив Алфа” ЕООД, гр.Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
169/09.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.64 и сл. от Закона за
енергетиката, чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл.38а, ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.193 и чл.210 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет гр.Рудозем разрешава да се учреди сервитут в полза на

„Креатив Алфа” ЕООД, с ЕИК 203371589, адрес на управление: гр.Рудозем,
ул.”Атанас Буров” №1, представлявано от Стиляна Дикова Копелева - Смолян, с
ЕГН ХХХХХХХХХХ, за право право на преминаване през публична общинска
собственост и право на прокарване на електропровод за обект
„Електрозахранване на автомивка“през имоти публична общинска собственост,
както следва:
Имот

Адрес

Трайно
предназначение

НТП на
имота

Вид
собствено
ст

Име на
собственик

Имот
501.122

гр.Рудозе
м

Нселени
места

Улици

Общинска
публична

Имот
501.187

гр.Рудозе
м

Населени
места

Улици

Общинска
публична

№

Площ
заета от
обекта в
кв.м.

Дължина
на обекта в
м.

Община
Рудозем

29

48,33

Община
Рудозем

6

10

35

58,33

Общо:

2. Общински съвет гр.Рудозем приема и определя размера на обезщетението за
правото на прокарване на кабели 20kV и кабели HH подземно през посочените
имоти публична общинска собственост в размер на 2,50 лв. на кв.м. без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината Рудозем след заплащане на дължимите суми за
право на прокарване да извърши всички правни и фактически действия във връзка с
учредяване на сервитутното право.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 136
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Продажба на УПИ VІІІ, кв.39 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор
63207.502.179 – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
180/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 УПИ VІІІ,
кв.39 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.502.179 .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1.

УПИ VІІІ, кв.39 по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.502.179

599

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
20 965

3. 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 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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 137
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.09.2016 г., ПРОТОКОЛ № 14
ОТНОСНО: Кандидатстване по „Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“, Покана за набиране на проектни предложения номер: BG0402-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от
възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи“, по Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ за общински
обект: ОДЗ „Снежанка“ - сграда 2
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
183/26.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем - дава съгласие Община Рудозем да кандидатства с
проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда предоставяща
социални и образователни услуги на населението в ОДЗ"Снежанка" - Сграда 2, Община
Рудозем“, на обща стойност не по-голяма от 200 000 евро, финансиран от ФИНАНСОВ
МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 20092014, програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, покана BG0402-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от
възобновяеми източници за отопление в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи“ по мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ за общински
обект: ОДЗ "Снежанка” - Сграда 2.
2. Общински съвет – Рудозем одобрява анекс № 3 за изпълнение на проект
„Повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда предоставяща социални
и образователни услуги на населението в ОДЗ"Снежанка" - Сграда 2, Община Рудозем“
между Община Рудозем и партньорa GREENZONE AS /ГРИЙНЗОУН АС/ ОТ ГР.
ОСЛО, НОРВЕГИЯ. (Анекс № 3 е на базата на Партньорско споразумение подписано
от 13.08.2015, и Допълнително партньорско споразумение от 14.12.2015 г., Анекс 1 от
07.01.2016 г. и Анекс 2 от 19.02.2016 г. между ГРИЙНЗОНЕ АС - ОСЛО, НОРВЕГИЯ И
ОБЩИНА РУДОЗЕМ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, за съвместна реализация на целите
на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради представящи
социални и образователни услуги на населението в детска градина „Снежанка“ Сграда
1, Община Рудозем“)
3. Разрешава на Кмета на Община Рудозем да изготви и внесе необходимите
документи за кандидатстване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

