
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  217 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 

 

ОТНОСНО: Закриване на детска градина „Борие”, с. Борие, община 

Рудозем  

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 100/09.06.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, и във връзка с чл.310 ал.5 и чл. 313, ал.1, т.3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за закриване на детска градина „Борие”, с. Борие , 

община Рудозем, считано от 31.07.2017 г. 

2. Записаните в ДГ „Борие” с. Борие деца да бъдат пренасочени  към 

детска градина „Снежанка” гр. Рудозем. 

3. Задължителната документация на ДГ „Борие” да се приеме и съхранява 

от приемащата детска градина „Снежанка” гр. Рудозем.  

4. Ще бъде подсигурен транспорт на децата пътуващи от с. Борие до ДГ 

„Снежанка” гр. Рудозем  

5. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия 

персонал на закритата детска градина да се уредят при условия на 

чл.328 ал.1 т. 1 от Кодекса на труда. 

6. Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите 

съгласно закона действия.  

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 14  

   Против: 0 

   Въздържали се: 1 

 

                                            Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  218 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 
 

ОТНОСНО: Преместване на детска градина „Възраждане”, 

гр.Рудозем, ул. „Васил     Априлов” №13 в сградата на бившето ОУ „Д-р 

Петър Берон”  намираща се на същия адрес 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 101/09.06.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл .21 ал.1, т.8, т.23 и ал.2 

от ЗМСМА и в изпълнение на Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за 

здравните изисквания към детските градини 

 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за преместване на детска градина „Възраждане”, 

гр.Рудозем, ул. „Васил  Априлов” №13 в сградата на бившето ОУ „Д-р 

Петър Берон”  намираща се на същия адрес в срок до 01.09 2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите съгласно 

закона действия.  

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 15  

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                            

Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  219 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 

 
ОТНОСНО: Утвърждаване  структурата на детските градини в Община Рудозем. 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 102/22.05.2017 г., от кмета на Община Рудозем – г-н Румен 

Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1,т.23 и чл.17 ал.1 т.3 от 

ЗМСМА, и чл.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. 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  Община 

Рудозем и във връзка с чл.24, ал.2 и чл. 57, ал. 2 и от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I. Общински съвет Рудозем  утвърждава  преобразуване на яслена група в ДГ 

„Снежанка” – гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов” 10 в градинска група, 

считано от 31.07.2017 година, на основание ЗПУО чл. 24.ал.2. 

 

II. Общински съвет утвърждава структурата на детските градини на 

територията на Община Рудозем за учебната 2017/2018 година , както 

следва: 

 

1.  ДГ „Снежанка” – гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов” 10 

- Двегодишни – 15 деца  

- Тригодишни -  24 деца  

- Четиригодишни - 27 деца  

- Подготвителна  / 5 / год. – 28 деца 

- Подготвителна  / 6 / год. – 37 деца 

-  В това число 1 дете със СОП 

-  ОБЩО: 131 деца ; 6 групи  

 

2. ДГ „Възраждане”- гр. Рудозем, ул. „Васил Априлов” 13 

-  От 2 до 4 год. - 16 деца   

- Подготвителна  /5 /год. – 7 деца  

- Подготвителна  / 6/год. – 6 деца  

- ОБЩО: 29 деца, 1 група 

 

3. ДГ „Дъга” - с. Елховец, общ. Рудозем  



-  От 2 до 4 год. – 22 деца    

- Подготвителна 5 год. – 11 деца  

-  Подготвителна 6  год. - 4 деца                                                                                                                                                                                                                                        

- В това число 3 деца със СОП 

- ОБЩО: 37 деца, 2 групи 

 

4. ДГ „Слънце” - с. Рибница, общ. Рудозем  

- От 2 до 4 год. - 13 деца   

- Подготвителна  /5 /год. – 4 деца  

- Подготвителна  / 6/год. – 9деца 

- ОБЩО: 26 деца, 1 група 

 

5. ДГ „Мечо Пух” - с. Пловдивци, общ. Рудозем  

- От 2 до 4 год. - 5 деца   

- Подготвителна  /5 /год. – 2 деца  

- Подготвителна  / 6/год. – 6 деца 

- ОБЩО: 13 деца, 1група 

 

6. ДГ „Войкова лъка” - с. Войкова лъка, общ.Рудозем  

- От 2 до 4 год. - 13 деца   

- Подготвителна  /5 /год. – 2 деца  

- Подготвителна  / 6/год. – 6  деца 

- ОБЩО: 21 деца, 1група 

 

7. ДГ „Елица” – с. Чепинци, ул.”Демокрация"30  

- От 2 до 4 год. - 48 деца  

- Подготвителна смесена /5 /год. - 13 деца   

- Подготвителна  / 6/год. - 14 деца   

-  от тях 4 със СОП 

- В това число - 4 деца със СОП 

-  ОБЩО : 75 деца,  4групи 

 

 

ІІІ.Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите 

съгласно закона действия.  

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 10  

   Против: 3 

   Въздържали се: 2 

 

                                            Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  220 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 
 

ОТНОСНО: Одобряване на оценка на 5 броя складови помещения и на 

поземлен имот с идентификатор 63207.506.823, ведно с построените в 

него две промишлени сгради, и разрешение за продажба на имотите  

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 99/08.06.2017 г., предложена от управителя на 

общинска фирма „Прогресстрой” EООД – г-н Гошо Цанков Стоименов и 

на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл.147, ал. 1, ал.2 във връзка с чл. 

137, ал. 1, т.7 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.9, чл.29, ал.2, чл.27, ал.2 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските . 

 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет Рудозем одобрява пазарната оценка, изготвена от 

лицензирания оценител Димо Касабаджаков на следните имоти, 

собственост на „Прогресстрой” ЕООД: 

 

№ Обект  Застроена 

площ  (кв.м.) 

Пазарна 

стойност в 

лв. 

1 Поземлен имот с идентификатор 

63207.506.823, ведно с построените в 

него две промишлени сгради 

742,00 29250,00 

2 Складово помещение № 4 с 

идентификатор 63207.504.233.1.44 

13,76 830,00 

3 Складово помещение № 5 с 

идентификатор 63207.504.233.1.45 

3,06 190,00 

4 Складово помещение № 6 с 

идентификатор 63207.504.233.1.46 

13,07 850,00 

5 Складово помещение № 9 с 

идентификатор 63207.504.233.1.49 

16,00 1010,00 

6 Складово помещение № 10 с 

идентификатор 63207.504.233.1.50 

63,50 4920,00 

 

2. Общински съвет Рудозем приема решение за продажба на имотите 

описани по т.1, собственост на „Прогресстрой”ЕООД с 

първоначални цени в размер на пазарната им стойност. 



 

3. Възлага на управителя на дружеството Гошо Цанков Стоименов да 

извърши продажба на имотите чрез организиране и провеждане на 

търг с тайно наддаване по реда на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 15  

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                            

 Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  221 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 
 

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ХІХ 
Кв.40  по ПУП на с.Елховец, общ.Рудозем  

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 91/02.06.2017 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 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

 1. Учредява на  Румен Замфиров Демирев, право на пристрояване на 

тераси с РЗП 58,00 м
2
 към жилищен имот , находящ се  в УПИ ХІХ, кв.40 

по ПУП на с.Елховец, за който е съставен Акт  № 512 / 28.02.2017 г. за 

частна общинска собственост. 

2.Собствеността на жилищния имот е придобита с Нотариален акт № 

135, том ІІ, рег.№ 2836 дело № 313/2015 г.   

 3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за  

отстъпване право на пристрояване  с РЗП 58,00 м
2
   в размер на  290,00 лв. 

на   Румен Замфиров Демирев . 

  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: 15 

   Гласували: 15 

   За: 15  

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                            

 Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  222 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 
 

ОТНОСНО: Съгласие от Общински съвет Рудозем за извършване на действия, 

свързани с ликвидацията на „МБАЛ Рудозем” ЕООД – в ликвидация 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 94/06.06.2017 г., предложена от председателя на Общински съвет 

Рудозем – д-р Владимир Антонов Янков и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 

23 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, чл. 111, чл. 120 от ЗЗД и чл. 29, ал. 2 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от 

капитала на търговските дружества 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 
 

 1.Дава съгласие да бъдат извършени необходимите действия по реда на 

Закона за счетоводството за бракуване на негодните за употреба 

материали, притежавани от „МБАЛ Рудозем” ЕООД - в ликвидация. 

Възлага на ликвидатора да продаде за скрап железните материали, а 

дървените отпадъци да  дари на местните храмове. 

 

2.Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводните регистри частни 

задължения с изтекла погасителна давност на „МБАЛ Рудозем” ЕООД - в 

ликвидация по договори с фирми към 31.05.2017 г. 

 

3.Дава съгласие да бъдат продадени активи на дружеството „МБАЛ 

Рудозем” ЕООД - в ликвидация след изготвяне на експертна оценка на 

имуществото от лицензиран оценител. Като с получените парични суми ще 

бъдат използвани за покриване на част от задълженията към кредиторите. 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 14  

   Против: 0 

   Въздържали се: 1 

 

                Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

              

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  223 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 
 

ОТНОСНО: Приемане на Междинна Оценка за изпълнението на Общински План 

за Развитие на Община Рудозем 2014-2020 г./МО на ОПР/ 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 89/23.05.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от Закона за 

регионалното развитие във връзка с мл.42, ал.1 и чл.38, ал.4 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 
 

 1.Приема Междинната Оценка за изпълнението на ОПР – Рудозем 2014-

2020 г. 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 13  

   Против: 0 

   Въздържали се: 2 

 

                Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  224 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.06.2017 г., ПРОТОКОЛ № 26 
 

ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 209 на Общински 

съвет- Рудозем , взето на редовно заседание на 12.05.2017 г. по протокол № 24 . 
 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 95/06.06.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.62, ал.2 от АПК във 

връзка с чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 
 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 

209/12.05.2017 г. на Общински съвет - Рудозем, взето по протокол № 24, 

като в решението посоченият „идентификатор 632017.502.175” следва да 

се чете „идентификатор 63207.502.175”  

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 15  

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 


