
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  263 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за 

органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за 

изпълнение на проекти по : 

1.  ОП”Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” 

BG05M9OP001 - 1.002 - 0157, Приоритетна ос: „Активи”, 

„Бъдеще за младежите в Община Рудозем”; 

2. ОП”Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” 

BG05M9OP001 - 2.002 – 0107 - С001, Приоритетна ос: 

”Независим живот” , „Център за предоставяне на услуги в 

домашна среда - Рудозем”; 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 169/21.09.2017 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-

н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 10, във вр. 

с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА чл.4, ал.2, т.9 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет гр. Рудозем, във вр. с 

чл.3,т.2, чл.5, ал.1, т.5,чл.13, чл.16 и чл.17 от Закона за общинския дълг 

 След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

1.Община Рудозем да сключи договор за кредит с „Фонд за органите 

на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 

да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проекти: 

BG05M9OP001-1.002-0157, Приоритетна ос: „Активни” „Бъдеще за 

младежите в Община Рудозем” и ” BG05M9OP001-2.002-0107-C001, 

Приоритетна ос: “Независим живот” „Център за предоставяне на услуги в 

домашна среда – Рудозем”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 104 458лв. (сто и четири хиляди 

четиристотин петдесет и осем лева); 

  Валута на дълга – лева;  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване. 



- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0157, Приоритетна 

ос: „Активни” „Бъдеще за младежите в Община Рудозем” и 

№BG05M9OP001-2.002-0107-C001, Приоритетна ос: 

“Независим живот” „Център за предоставяне на услуги в 

домашна среда – Рудозем”  или от собствени бюджетни 

средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %. 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Рудозем по 

Договори за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-1.002-

0157 и №BG05M9OP001-2.002-0107-C, сключени с 

Управляващия орган на съответната програма, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 

община Рудозем, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от 

Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Рудозем по чл. 52, ал. 1, т.1, буква „а” и „б” от 

Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на решението по т. 1.  

 

 

 

   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! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  264 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 
 

ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока на поет краткосрочен 
общински дълг към фонд ФЛАГ 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 172/29.09.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 

Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,т.10 и т.23 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.15 и чл.17, ал.1, т.5 от Закона за общинския дълг  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

    1.Променя решение №168 от 30.11.2016г. на Об.С гр.Рудозем, 

прието по Протокол №17, както следва:  

- В частта „Вид дълга” – текстът „краткосрочен дълг, поет с договор 

за общински заем” става  „дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем”; 

- В частта „Условия за погасяване” – текстът „срок на погасяване до 

единадесет месеца, считано от датата на подписване на договора за 

кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без 

такса за предсрочно погасяване” става „до шестнадесет месеца, считано 

от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване” 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да 

подготви и подпише горепосочения Анекс. 

 

   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! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  265 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решения №№ 253, 254, 255, 256 и 257, приети от  

Общински съвет – Рудозем на заседание, проведено на 04.09.2017 г. по 

Протокол № 29 
 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 173/29.09.2017 г., предложена от председателя на 

Общински съвет - Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.45, ал.9, 

във вр. с ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и Заповед № АП-03-14-308/19.09.2017 г. на  Областен 

управител на област Смолян 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

 

Отменя Решения №№ 253, 254, 255, 256 и 257, приети от Общински 

съвет – Рудозем на заседание, проведено на 04.09.2017 г. по Протокол № 

29. 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  12 

   Против: 0 

   Въздържали се: 1 

 

                                           

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

                                                                                           /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  266 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 
 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 252, прието  от  Общински съвет – 

Рудозем на заседание, проведено на 04.09.2017 г. по Протокол № 29 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 174/29.09.2017 г., предложена от председателя на Общински съвет - 

Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.45, ал.9, във вр. с ал.4 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № 

АП-03-14-308/19.09.2017 г. на  Областен управител на област Смолян 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

 

Отменя Решение № 252 , прието от  Общински съвет – Рудозем на 

заседание, проведено на 04.09.2017 г. по Протокол № 29. 

 

   

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  12 

   Против: 0 

   Въздържали се: 1 

 

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

                                                                                          /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  267 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 

 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 237/20.07.2017 г. на Общински съвет 

-Рудозем, прието по Протокол № 27 

 
 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 175/29.09.2017 г., предложена от председателя на 

Общински съвет - Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА,  §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ,  чл.45ж, ал.2 от 

ППЗСПЗЗ и във връзка с искане с вх.№ 2948/05.07.2017 г.  от Розета Чечкова-

началник на Общинска служба по земеделие-гр.Рудозем и писмо на Областния 

управител на гр.Смолян с вх.№ 159/30.08.2017 г. 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

Общински съвет-Рудозем приема допълнение на свое Решение № 

237/20.07.2017 г,  Протокол № 27, както следва: 

 

Общински съвет- Рудозем дава съгласието си да се предоставят на 

Общинска служба по земеделие-Рудозем за издаване на решение по 

чл.14.ал.1.т.1 от ЗСПЗЗ по Решение № 890/04.09.1992 г. на Веселин Владов 

Пачелийски следните земеделски имоти: 

 

1.Проектен № 000301-Ливада, IX категория с размер 0,155 дка,находящ се 

в землището на с.Иваново,представляващ част от имот № 000233, 

собственост на Община Рудозем при граници: 

имот с № 000232-Ливада-на Рузин Аргиров Русков; 

имот с № 000111-Полски път-на Община Рудозем; 

имот с № 000302-Ливада-на Община Рудозем; 

 

2.Проектен № 000299-Нива, IX категория  с размер 1,917 дка, находящ се 

в землището на с.Иваново, представлявящ част от имот № 000095, 

собственост на Община Рудозем при граници: 

 

имот с № 000140-Пасище, мера-насл.на Шериф Алиев Пачелийски; 

имот с № 000111-Полски път-на Община Рудозем; 

имот с № 000300-Нива-на Община Рудозем; 

 

3.Проектен № 000286-Пасище, мера, IX категория с размер 3,052 дка, 

находящ се в землището на с.Иваново, собственост на Община Рудозем 



при граници: 

 

Имот с № 000140-Пасище,мера-насл.на Шериф Алиев Пачелийски; 

Имот с № 000111-Полски път-на Община Рудозем; 

Имот с № 000003-Гор.стоп.тер.-на Изпълнителна агенция по горите; 

Имот с № 000144-Пасище,мера-на Община Рудозем; 

 

 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  11 

   Против: 1 

   Въздържали се: 1 

 

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

                                                                                          /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  268 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 

 
 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 236/20.07.2017 г. на Общински съвет 

-Рудозем, прието по Протокол № 27 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди 

Докладна записка № 176/29.09.2017 г., предложена от председателя на 

Общински съвет - Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА,  §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ,  чл.45ж, ал.2 от 

ППЗСПЗЗ и във връзка с искане с вх.№ 2948/05.07.2017 г.  от Розета Чечкова-

началник на Общинска служба по земеделие-гр.Рудозем и писмо на Областния 

управител на гр.Смолян с вх.№ 159/30.08.2017 г. 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 
 

Общински съвет-Рудозем приема допълнение на свое Решение № 

236/20.07.2017 г,  Протокол № 27, както следва: 

 

Общински съвет- Рудозем дава съгласието си да се предостави на 

Общинска служба по земеделие-Рудозем за издаване на решение по 

чл.14.ал.1.т.1 от ЗСПЗЗ по Решение № 21009/24.02.1993 г. на Недко 

Благоев Величков следният земеделски имот:  

 

Проектен № 001406-Пасище, мера, IX категория с размер 1,412 

дка,находящ се в землището на с.Равнината, собственост на Община 

Рудозем при граници: 

имот с № 001409-Пасище,мера- на Община Рудозем; 

имот с № 001403-Пасище,мера- насл. на Емин Тахиров Терзанов; 

имот с № 001404-Пасище с храсти-на Държавен поземлен фонд; 

имот с № 001405-Нива на Бисер Здравков Кехайов; 

имот с № 011007-Залесена терит.-Изпълнителна агенция по горите; 

имот с № 001407-Пасище,мера-насл. на Риза Адемов Бозов; 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  10 

   Против: 1 

   Въздържали се: 2 

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

                                                                                          /д-р Владимир Янков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  269 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 
 

ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на 

прокарване на канал за обект „Автомивка по чл.49 от ЗУТ”, разположена 

в ПИ 63207.504.317, участващ в УПИ III-озеленяване, кв.31 по ПУП на 

гр.Рудозем , в полза на Красимир Рашев Хаджиев 

 Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка № 177/29.09.2017 г., предложена кмета на Община Рудозем – г-н 

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

ЗМСМА,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 Красимир Рашев Хаджиев, ЕГН 6904256144, с адрес: гр.Рудозем, 

ул.”Хан Аспарух” № 14, за право на прокарване на канал за обект 

„Автомивка по чл.49 от ЗУТ”, разположена в ПИ 63207.504.317, участващ 

в УПИ III-озеленяване, кв.31 по ПУП на гр.Рудозем през имот частна 

общинска собственост, както следва: 

 

Имот 

№ 

Адрес Трайно 

предназна-

чение 

НТП на 

имота 

Вид 

собствено

ст 

Име на 

собствен

ик 

Площ  

заета 

от 

обекта 

в кв.м. 

Дължин

а на 

обекта в 

м. 

67653. 

918.15

0 

 

гр.Рудозем,

ул. „Хан 

Аспарух” 

Урбанизир

ана 

територия 

За друг 

вид 

озелене

ни 

площи 

Общинск

а частна 

Община 

Рудозем  
5 7 

 

 

2. Общински съвет-гр.Рудозем, приема и определя размера на 

обезщетението за правото на прокарване на канал през посочения имот 

частна общинска собственост в размер на 2,50 лв. на кв.м. без ДДС.  

 



        3. Възлага на кмета на община Рудозем след заплащане на дължимите 

суми за правото на прокарване да извърши всички правни и фактически 

действия във връзка с учредяване на сервитутното право. 

 

 

 

 

 

   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! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  270 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.10.2017 г., ПРОТОКОЛ № 30 
 

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.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 „Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК 115552190, адрес на 

управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37, представлявано от 

Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров 

Величков, за право на прокарване на електропровод подземно за обект 

„Външно ел.захранване на гараж“, гр.Рудозем, ПИ 63207.502.171 през 

имот частна общинска собственост, както следва: 

 

Имот 

№ 

Адрес Трайно 

предназна-

чение 

НТП 

на 

имота 

Вид 

собстве

ност 

Име на 

собственик 

Площ  

заета от 

обекта в 

кв.м. 

Дължина 

на обекта 

в м. 

Имот 

63207. 

502. 

171 

гр.Рудоз

ем 

Урбанизир

ана 

територия 

Ниско 

застроя

в-ане 

Общинс

ка 

частна 

Община 

Рудозем  
3 3 

 

 

2.Общински съвет гр.Рудозем, приема и определя размера на 

обезщетението за правото на прокарване на кабели подземно през 

посочения имот частна общинска собственост в размер на 2,50 лв. на кв.м. 

без ДДС.  

 

3. Общински съвет гр.Рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно 

сервитут в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД, с ЕИК 115552190, 



адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 37, 

представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и 

Костадин Петров Величков, за право на прокарване на електропровод 

подземно за обект „Външно ел.захранване на гараж“, гр.Рудозем, ПИ 

63207.502.171 през имот публична общинска собственост, както следва: 

 

 

 

Имот 

№ 

Адрес Трайно 

предназна-

чение 

НТП 

на 

имота 

Вид 

собстве

ност 

Име на 

собственик 

Площ  

заета от 

обекта в 

кв.м. 

Дължина 

на обекта 

в м. 

Имот 

63207. 

502. 

95 

гр.Рудоз

ем 

Урбанизир

ана 

територия 

За 

второс

те-

пенна 

улица 

Общинс

ка 

публичн

а 

Община 

Рудозем  
51 51 

 

4. Възлага на кмета на община Рудозем след заплащане на дължимите 

суми за правото на прокарване да извърши всички правни и фактически 

действия във връзка с учредяване на сервитутното право. 

 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували: 13 

   За:  11 

   Против: 0 

   Въздържали се: 2 

 

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

                                                                                          /д-р Владимир Янков /  

 

 


