
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  247 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 

 

ОТНОСНО: Разрешение за поемане на дългосрочен общински дълг за 

финансиране при временни касови разриви по бюджета на Община 

Рудозем по чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 156/25.08.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1 т.10 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.3 т.5,чл.4 т.6, 

чл.13,чл.14, чл.15,чл. 17 и чл.19 от Закона за общинския дълг във връзка с 

чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.1 от АПК 

 След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

I.Разрешава поемането на дългосрочен общински дълг  чрез отпускане 

на безлихвен заем  от министъра на финансите за сметка на централния 

бюджет, с краен срок за издължаване не по-дълъг от края на следващата 

бюджетна година. 

 

Цели на кредита: 

1.Погасяване на просрочени задължения. 

2.Погасяване на съществуващо задължение към „ИНВЕСТБАНК” АД по 

договор за банков кредит сключен на 16.05.2017 г., който е с краен срок за 

издължаване 16.05.2032 г.  

По договора за кредит с „ИНВЕСТБАНК” АД не се дължат наказателни 

лихви и комисионни при предсрочно погасяване. Неизплащането на 

съществуващото задължение ще доведе до нарушаване на бюджетната 

финансова автономия и дисциплина на Община Рудозем и невъзможност за 

разплащане на съществуващи задължения и изпълнение на основни социални 

функции. 

Предлагани параметри, при които да бъде поет дългосрочен общински дълг: 

1.Общ размер в лева: 5 120 878 лв./пет милиона сто и двадесет хиляди 

осемстотин седемдесет и осем лева/. 

2.Вид на дълга: чрез безлихвен заем за сметка на централния бюджет. 

3.Цели:покриване на просрочени задължения и погасяване на съществуващ 

дълг. 



4.Обезпечения: настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на 

Община Рудозем от собствени приходи и общата изравнителна субсидия. 

5.Срок за издължаване: със срок за възстановяване не по-дълъг от края на 

следващата бюджетна година. 

6.Годишен размер на плащанията по дълга(главница, лихви, такси, 

комисионни и други плащания):не попада в обхвата на ограниченията по 

чл.32, ал.1 от ЗПФ-в ограничението по ал.1 не се включва дългът на 

общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от 

други лица от сектор „Държавно управление”. 

7.Условия за погасяване на дълга: 

-погасяване на главницата:по погасителна схема/план/. 

-погасяване на лихвата:безлихвен. 

-възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части. 

-такси,комисионни и други по обслужване на дълга:без такси, комисионни и 

други по обслужване на дълга. 

8.Максимален размер на лихвения процент-безлихвен. 

II.Възлага на кмета на община Рудозем да предприеме всички 

необходими действия по отпускане на безлихвения заем пред 

Министерство на финансите. 

III.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение 

на настоящото решение. 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За:  10 

   Против: 4 

   Въздържали се: 1 

 

       Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  248 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Христо Ботев” с. Елховец, община Рудозем 

в Списъка на защитените училища в Република България за учебната  
2017/2018 година 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 145/08.08.2017 г., предложена кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.2 и чл.17 ал.1 т.3 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.5 от ПМС № 121 от 23 юни 2017г.  за приемане на 

критерии за определяне на защитените детски градини и училища и на 

условия и ред за тяхното допълнително финансиране и докладна записка от 

директора на  ОУ „Хр. Ботев” с. Елховец с вх. № 3048/10.07.2017г. 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I. Предлага Основно училище  „Христо Ботев”, с. Елховец, община 

Рудозем да бъде включено в Списъка на защитените училища за учебната  

2017/2018 година 

 

II. Възлага на Кмета на община Рудозем да внесе мотивирано 

предложение в МОН за включване на ОУ „Христо Ботев”, с.Елховец, 

община Рудозем в Списъка на защитени детски градини и училища за 

учебната 2017/2018г. 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За:  15 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                            

       Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  249 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Включване на детски градини и училищата в община 

Рудозем в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната  

2017/2018 година 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 146/08.08.2017 г., предложена кмета на Община 

Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.2 и 

чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, чл.2 и чл. 3 ал.1 от ПМС № 128 

на МС от 29.06. 2017г.  за определяне на критерии за включване в списъка 

на средищните детски градини и училища  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I. Предлага следните образователни институции в община Рудозем да бъдат 

включени в Списъка на средищни детски градини и училища за учебната 

2017/2018 година: 

1. ОУ „Христо Ботев”,  с. Елховец, община Рудозем 
2. СУ „Св.св.Кирил и Методий“, гр. Рудозем ул. „Хан Аспарух” № 1 
3. СУ „Христо Ботев”,  с. Чепинци, община Рудозем  

4.  ДГ „Слънце”,  с. Рибница, община Рудозем  

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

6.  ДГ „Снежанка”, гр. Рудозем, ул. Ст. Стамболов” 10 

 

II. Възлага на Кмета на община Рудозем да внесе мотивирано предложение в 

МОН за съгласно т. I.  

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За:  14 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  250 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата от 

община Рудозем за учебната  2017/2018 година  
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 152/21.08.2017 г., предложена 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 във връзка с чл.11, ал.1,т.2 и ал.2 и чл.11а от Наредба № 

7/29.12.2000г. на Министъра на образованието и науката за 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 за утвърждаване на маломерни паралелки в общинските 

училища за учебната 2017/2018 година 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

I. Общински съвет Рудозем  утвърждава за учебната 2017/2018 година 

следните маломерни паралелки в общинските училища: 

 

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 - 11 ученици 

- ІV клас - 10 ученици 

- V клас -  12 ученици 

- VІ клас - 10 ученици 

- VІІ клас - 11 ученици 

 

1.2. СУ „Христо Ботев”, с.Чепинци, общ. Рудозем – средищно училище: 

- ІІ клас - 12 ученици 

- VІІ клас - 13 ученици 

- X клас – 15 ученици 

 



 

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” с. Елховец, общ. Рудозем І-VІІ клас 

- ІІІ клас – 6 ученици 

 

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: 14 

   Гласували: 14 

   За:  14 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 

Училище 

 

 

Брой 

маломерни 

паралелки 

Брой 

ученици за 

дофинансиране 

Допълнителни средства - лв. 

Септември - 

Декември 

2017г. 

Януари - 

Септември 

2018г. 

Обща 

сума 

ОУ „Хр. Ботев” 

с. Елховец 

6 36 4440 8880 13320 

СУ„Хр. Ботев” 

с. Чепинци 

3 12 1480 2960 4440 

Общо 9 48 5920 11840 17760 

 

Училище 

 

 

Брой 

маломерни 

паралелки 

Брой 

ученици за 

 дофинансиране 

Допълнителни средства - лв. 

Септември - 

Декември  

2017г. 

Януари - 

Септември  

2018г. 

Обща 

Сума 

ОУ „Хр. Ботев” 

с. Елховец 

1 10 1235 2465 3700 

Общо 1 10 1235 2465 3700 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  251 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Изваждане от активите на общинско търговско дружество 

„РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация, гр.Рудозем на недвижим имот 

и намаляване  капитала на дружеството с неговата стойност 

 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 154/25.08.2017 г., предложена кмета на Община Рудозем 

– г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1 , т.9 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.147 ал.2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, т. 4 от Търговския закон и 

чл.9 ал.1, т.3 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I.Дава съгласие да се извади от активите на еднолично общинско 

дружество с ограничена отговорност, изцяло собственост на Община 

Рудозем, с фирмено наименование „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в 

ликивидация, гр.Рудозем, следния недвижим имот, внесен като непарична 

вноска в капитала на дружеството:Поземлен имот, с кадастрален номер 

63207.504.326, съгласно кадастралната карта на гр.Рудозем, одобрена със 

Заповед № РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, с площ на имота от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м., ведно с 

построените в него 2 (два) броя хангари (гараж), от които 63207.504.326.1 е 

с площ 75 (седемдесет и пет) кв.м., а 63207.504.326.2 е с площ от 81 

(осемдесет и един) кв.м. на обща стойност 4600 (четири хиляди и 

шестстотин лева) ,съгласно данъчната му оценка. 

 

II. Намалява капитала на еднолично общинско дружество с ограничена 

отговорност „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация, гр.Рудозем от 

5000 лв.(пет хиляди лева) на 400 лв.(четиристотин лева), чрез намаляване 

на стойността на дела в капитала на дружеството със сумата от 4600 

(четири хиляди и шестстотин лева), равняваща се на данъчната оценка на 

гореописания имот. 

Намаляването на капитала се извършва с цел да бъде изваден от активите 

на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „РАТ-

БЕЛОМОРИЕ” ЕООД- в ликвидация внесения като непарична вноска в 

капитала на дружеството недвижим имот, описан в т.I.Практически 

достъпът до имота е възможен единствено чрез преминаване през имот с 

кадастрален номер 63207.504.269, а съгласно регулационния план на 

гр.Рудозем-УПИ VII-269.Това фактическо положение препятства  



продажбата на имота в хода на производството по ликвидация за 

удовлетворяване вземанията на кредиторите на дружеството.Липсата на 

достъп изключва проявата на какъвто и да било интерес към имота от 

страна на евентуални купувачи, поради което отпада необходимостта 

последният да продължава да бъде част от патримониума на дружеството в 

ликвидация.  

 

III.Изменя Учредителния акт на еднолично общинско дружество с 

ограничена отговорност „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация, 

гр.Рудозем в частта относно капитала му, като същия се намалява със 

стойността на извадената апортна вноска в размер на 4600 (четири хиляди 

и шестстотин лева),а именно от 5000 лв.(пет хиляди лева) на 400 

лв.(четиристотин лева). 

IV.Възлага на ликвидатора на еднолично общинско дружество с 

ограничена отговорност „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация да 

предприеме всички, необходими действия пред Агенцията по вписванията 

за вписване изменението на Учредителния акт на дружеството и за 

обявяване на настоящото решение, съобразно чл.150 и чл.151 от 

Търговския закон. 

 

 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За:  14 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  252 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на 

прокарване на електропровод за обект „Външно ел.захранване на гараж“ 

в гр.Рудозем, ПИ 63207.502.171. в  полза на „Електроразпределение Юг” 

ЕАД, КЕЦ Смолян 

 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 155/25.08.2017 г., предложена кмета на Община Рудозем 

– г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1 , т.9 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.147 ал.2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, т. 4 от Търговския закон и 

чл.9 ал.1, т.3 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I.Дава съгласие да се извади от активите на еднолично общинско 

дружество с ограничена отговорност, изцяло собственост на Община 

Рудозем, с фирмено наименование „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в 

ликивидация, гр.Рудозем, следния недвижим имот, внесен като непарична 

вноска в капитала на дружеството:Поземлен имот, с кадастрален номер 

63207.504.326, съгласно кадастралната карта на гр.Рудозем, одобрена със 

Заповед № РД-18-12/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК-

София, с площ на имота от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м., ведно с 

построените в него 2 (два) броя хангари (гараж), от които 63207.504.326.1 е 

с площ 75 (седемдесет и пет) кв.м., а 63207.504.326.2 е с площ от 81 

(осемдесет и един) кв.м. на обща стойност 4600 (четири хиляди и 

шестстотин лева) ,съгласно данъчната му оценка. 

 

II. Намалява капитала на еднолично общинско дружество с ограничена 

отговорност „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация, гр.Рудозем от 

5000 лв.(пет хиляди лева) на 400 лв.(четиристотин лева), чрез намаляване 

на стойността на дела в капитала на дружеството със сумата от 4600 

(четири хиляди и шестстотин лева), равняваща се на данъчната оценка на 

гореописания имот. 

Намаляването на капитала се извършва с цел да бъде изваден от активите 

на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „РАТ-

БЕЛОМОРИЕ” ЕООД- в ликвидация внесения като непарична вноска в 

капитала на дружеството недвижим имот, описан в т.I.Практически 

достъпът до имота е възможен единствено чрез преминаване през имот с 



кадастрален номер 63207.504.269, а съгласно регулационния план на 

гр.Рудозем-УПИ VII-269.Това фактическо положение препятства  

продажбата на имота в хода на производството по ликвидация за 

удовлетворяване вземанията на кредиторите на дружеството.Липсата на 

достъп изключва проявата на какъвто и да било интерес към имота от 

страна на евентуални купувачи, поради което отпада необходимостта 

последният да продължава да бъде част от патримониума на дружеството в 

ликвидация.  

 

III.Изменя Учредителния акт на еднолично общинско дружество с 

ограничена отговорност „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация, 

гр.Рудозем в частта относно капитала му, като същия се намалява със 

стойността на извадената апортна вноска в размер на 4600 (четири хиляди 

и шестстотин лева),а именно от 5000 лв.(пет хиляди лева) на 400 

лв.(четиристотин лева). 

IV.Възлага на ликвидатора на еднолично общинско дружество с 

ограничена отговорност „РАТ-БЕЛОМОРИЕ” ЕООД-в ликивидация да 

предприеме всички, необходими действия пред Агенцията по вписванията 

за вписване изменението на Учредителния акт на дружеството и за 

обявяване на настоящото решение, съобразно чл.150 и чл.151 от 

Търговския закон. 

 

 

 

 

 

   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 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  253 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ ІХ-производствена и складова дейност, 

кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 143/02.08.2017 г., предложена 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 ІХ-производствена и складова дейност , кв.64 по ПУП на с.Чепинци  .  

 

             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 
 

Налчална 

Тр.цена 

Без ДДС/лв./ 

1. УПИ ІХ-производствена и 

складова дейност , кв.64 по 

ПУП на с.Чепинци   

застроена и незастроена площ  2649 м
2
 

ведно с построена в него едноетажна  

сграда със сутерен със застроена площ  

512 м
2
. 

 

Земя-32800 

 

Сграда-15900 

 

Общо 48700 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  254 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ V-501, кв.64 по ПУП на с.Чепинци, 

общ.Рудозем – частна общинска собственост  

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 142/02.08.2017 г., предложена 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 V-501 , кв.64 по ПУП на с.Чепинци  .  

 

             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 
 

Налчална 

Тр.цена 

Без ДДС/лв./ 

1. УПИ V-501 , кв.64 по ПУП 

на с.Чепинци   

застроена и незастроена площ  497 м
2
 

ведно с построена в него двуетажна  

сграда  със застроена площ  135 м
2
. 

 

Земя- 8450 

 

Сграда-39850 

 

Общо 48300 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  255 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ VІІІ-производствена и складова дейност, 

кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 141/02.08.2017 г., предложена 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-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци.  

 

             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/ 

Налчална 

Тр.цена 

Без 

ДДС/лв./ 

1. УПИ VІІІ-производствена и складова 

дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци  

1235 17200 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  256 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ Х-производствена и складова дейност, 

кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 140/02.08.2017 г., предложена 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 Х-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци  .  

 

             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/ 

Налчална 

Тр.цена 

Без 

ДДС/лв./ 

1. УПИ Х-производствена и складова 

дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци  

723 8700 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  257 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ VІІ-производствена и складова дейност, 

кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 139/02.08.2017 г., предложена 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 VІІ-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци .  

 

             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/ 

Налчална 

Тр.цена 

Без 

ДДС/лв./ 

1. УПИ VІІ-производствена и складова 

дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци  

1411 19700 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  258 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО:Продажба на УПИ VІ- за производство и услуги, кв.49 по ПУП 

на с.Елховец  , общ.Рудозем – частна общинска собственост 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 149/16.08.2017 г., предложена 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 VІ- за производство и услуги, кв.49 по ПУП на с.Елховец.  

 

             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 
 

Налчална 

Тр.цена 

Без ДДС/лв./ 

1. УПИ VІ- за производство и 

услуги, кв.49 по ПУП на 

с.Елховец     

застроена и незастроена площ  433 м
2
 

ведно с построена в него едноетажна  

сграда със застроена площ  132 м
2
. 

 

Земя-2600 

 

Сграда-28100 

 

Общо 30700 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  259 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Продажба на УПИ V- за производство и услуги, кв.49 по ПУП 

на с.Елховец, общ.Рудозем – частна общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 150/16.08.2017 г., предложена 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 V- за производство и услуги, кв.49 по ПУП на с.Елховец.  

 

             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 
 

Налчална 

Тр.цена 

Без ДДС/лв./ 

1. УПИ V- за производство и 

услуги, кв.49 по ПУП на 

с.Елховец     

застроена и незастроена площ  682 м
2
 

ведно с построена в него едноетажна  

сграда със застроена площ  171 м
2
. 

 

Земя-4100 

 

Сграда-24600 

 

Общо 28700 

               

              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: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  260 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Одобряване на оценка на  УПИ ІІІ, кв.72 по ПУП на с.Чепинци  

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 151/16.08.2017 г., предложена кмета на Община 

Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 

ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 

 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

 

              І.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката 

за  продажбата на УПИ ІІІ-535, кв.72 по ПУП на с.Чепинци  с  площ 918 м
2
  

в размер на 5600 лв. без ДДС.  

 

   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 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  261 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Приемане на Проект за изменение и допълнение на 

Наредба за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 

дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на 

община Рудозем. 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 138/02.08.2017 г., предложена кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация ,чл.8 от Закона за 

нормативните актове, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 

кодекс във връзка с  чл. 56 , ал.2 от ЗУТ 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

              Общински съвет Рудозем приема Проекта за изменение и 

допълнение на Наредбата за преместваеми обекти за търговски и други 

обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на 

територията на община Рудозем. 

 

  
  Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  10 

   Против: 0 

   Въздържали се: 3 

 

                                           

       Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  262 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2017 г., ПРОТОКОЛ № 29 
 

ОТНОСНО: Допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 238 на 

Общински съвет- Рудозем ,взето на редовно заседание на 20.07.2017 г., по 

протокол № 27 . 
 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 153/25.08.2017 г., предложена кмета на Община 

Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.62, ал.2 

от АПК във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

Общински съвет - Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа 

грешка в Решение № 238/20.07.2017 г.на Общински съвет - Рудозем, взето 

по протокол № 27, като в т.3 от решението изразът  „ПУП-ПР” следва да се 

чете „ПУП-ПП”. 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  13 

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

 

                                                 Зам. Председател на Об.С:...................... 

                                                                                                    /Диан Малеков /  

 


