
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 317 

 

   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на Социалните услуги в Община 

Рудозем за 2019 г. 

                                                    

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

55/10.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен 

Венциславов Пехливанов и на основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното 

подпомагане, чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 

21, ал. 1, т. 12 и т.  23 от ЗМСМА  

След проведено гласуване 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема Годишен план за развитие на Социалните услуги в Община Рудозем за 2019 г. 
 

 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: 0 

   Въздържали се:  0 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 318 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Приемане на Стратегия за подкрепа личностното развитие на децата и 
учениците в община Рудозем и Годишен план на дейностите за 2018 г. 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

56/16.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен 

Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование  

След проведено гласуване 

 

РЕШИ: 

 

 

Годишен план на дейностите за подкрепа личностно развитие на децата и 

учениците в община Рудозем за 2018 г. 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  319 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

 

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за  „Изграждане на водопровод 

за водоснабдяване на ГКПП „Еледже”от водоем в ПИ 118928 в землището на с. 

Чепинци” 

 
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

58/16.04.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и чл.129, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ 

 След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Рудозем  одобрява ПУП – ПП за обект „Изграждане на 

водопровод за водоснабдяване  на ГКПП „Еледже” от водоем в ПИ 118928 в 

землището на с. Чепинци”; 

2. Одобреният  проект на ПУП – ПП за обект „Изграждане на водопровод за 

водоснабдяване  на ГКПП „Еледже” от водоем в ПИ 118928 в землището на с. 

Чепинци” да се публикува  на интернет страницата на общината в тридневен 

срок от одобряването  му.   

 

 
 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№  320 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ІІІ-232 кв.30  по 

ПУП  на с.Бяла река с идентификатор 07689.508.266 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

60/18.04.2018 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  Севда Любенова Дерменджиева, право на пристрояване за 

изграждане на  гараж със застроена площ  49,64 м2  към жилищен имот, находящ се  в 

УПИ ІІІ-232, кв.30  по ПУП  на с.Бяла река с идентификатор 07689.508.266 , за който е 

съставен Акт  № 542 / 04.04.2018 г. за частна общинска собственост. 

            2.Собствеността на жилищния имот е придобита с Договор за отстъпено право на 

строеж от 23.05.1979 г   

             3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за  отстъпване 

право на пристрояване  с площ на пристрояване 49,64 м2 в размер на  100 лв. на Севда 

Любенова Дерменджиева.         

               4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде 

заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми /  разноски, данъци и такси/ по 

разпоредителната сделка за учредяване право на пристрояване върху имота по т.1 от 

настоящото решение и сключи договор за учредяване право на пристрояване. 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 321 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ V-378 Кв.50  по 

ПУП  на с.Чепинци 
 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

64/18.04.2018 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  Венцислав Асенов Хаджийски    , право на пристрояване за  с площ  

30,00 м2 към жилищен имот , находящ се  в УПИ V-378, Кв.50  по ПУП  на с.Чепинци, за 

който е съставен Акт  № 314 / 25.07.2013 г. за частна общинска собственост. 

            2.Собствеността на жилищния имот е придобита със Заповед за отстъпено право на 

строеж № 15 от 22.06.1977 г.    

            3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за  отстъпване 

право на пристрояване  с площ на пристрояване 30,00 м2 в размер на 150 лв. на  Венцислав 

Асенов Хаджийски  .       

             4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде 

заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми /  разноски, данъци и такси/ по 

разпоредителната сделка за учредяване право на пристрояване върху имота по т.1 от 

настоящото решение и сключи договор за учредяване право на пристрояване. 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков /  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 322 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ІІІ Кв.4  по ПУП  

на гр.Рудозем с идентификатор 63207.504.154 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

62/18.04.2018 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  Красимир Георгиев Андреев, право на надстрояване  с площ  160,00 

м2 към жилищен имот, находящ се в УПИ ІІІ, Кв.4 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 

63207.504.154, за който е съставен Акт № 156 / 29.04.2009 г. за частна общинска 

собственост. 

            2.Собствеността на жилищния имот е придобита с Нотариален акт № 96, том І, 

рег.№ 850, дело № 97/2008 г .  

            3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за  отстъпване 

право на пристрояване  с площ на пристрояване 160,00 м2 в размер на 1120,00 лв. на  

Красимир Георгиев Андреев . 

             4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде 

заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми /  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: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 323 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – 

План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-за производствени нужди по 

плана на гр.Рудозем, община Рудозем 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

67/19.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – 

План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I - за производствени нужди по плана на 

гр.Рудозем, община Рудозем, област Смолян, ведно със съпътстващите го приложения. 

 

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I - за производствени нужди по плана на 

гр.Рудозем, община Рудозем при следните условия: 

2.1.Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията 

на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. 

2.2.Към проекта да се представят становища от РИОСВ и РЗИ, предварително съгласуване 

от Изпълнителна агенция по горите и геодезическо заснемане. 

2.3 Проектът да се изработи в М 1:1000 в цифров и графичен вид и представи в Община 

Рудозем. 

 

3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно закона 

действия. 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За:14   

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 324 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Продажба на имот пл.№ 1 с.Чепинци, мах.Бреза ,общ.Рудозем – частна 

общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

59/18.04.2018 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 имот пл.№ 1 

с.Чепинци, мах.Бреза ,общ.Рудозем            

  

             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. Имот пл.№ 1 с.Чепинци, 

мах.Бреза ,общ.Рудозем             

 

застроена и незастроена площ  414 м2 

ведно с построена в него двуетажна  

сграда със застроена площ  64 м2. 
 

Земя-650,00 

 

Сграда-

1150,00 

 

Общо 

1800,00 

               

              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: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 325 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Продажба на имот с идентификатор 37959.512.7 с.Кокорци, община Рудозем  

– частна общинска собственост            

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

63/18.04.2018 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 имот с 

идентификатор 37959.512.7 с.Кокорци, община Рудозем .          

  

             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. имот с идентификатор 

37959.512.7 с.Кокорци, 

община Рудозем            

 

Застроена и незастроена площ  264 м2 

ведно с построена в него двуетажна  

сграда със застроена площ  57 м2. 
 

Земя-502,00 

 

Сграда-

1030,00 

 

Общо 

1532,00 

               

              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: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 326 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Продажба на движими вещи -  общинска собственост       

      

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

68/19.04.2018 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.38 ал.5  от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

              1.Общински съвет приема изготвените оценката на лицензирания оценител  

               

               2. Да се извърши продажба чрез публичен  търг  с тайно наддаване по реда на 

глава VІІІ от НРПУРОИ  на следните МПС: 

              2.1 Специален автомобил ИСУЗУ НПР 66 с рег. № СМ9964АМ, шаси 

NNANPR66L02022803, двигател АЮS39115, при начална тръжна цена 11900,00 

/единадесет хиляди и деветстотин  лева/ с  включен ДДС. 

               2.2. Специален автомобил ИВЕКО ДЕЙЛИ с рег.№ СМ4869АН шаси 

ZCFC65C0005873235, двигател F1CE3481CC1363390, при начална тръжна цена 23000,00 / 

двадесет и три хиляди / лева с  включен ДДС. 

 

              2.3 Мотоциклет МОТОГУЦИ В 50 ІІІ, с рег. № СМ0228В шаси PF19168,двигател 

PE0345542, при начална тръжна цена 980,00 /деветстотин и осемдесет / лева с  включен 

ДДС. 

              2.4 Мотопед ХОНДА ДИО с рег. № СМ0208Р шаси AF341258654, при начална 

тръжна цена 285,00 /двеста осемдесет и пет / лева с  включен ДДС. 

 

              3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на вещите по 

т.2 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 . 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 327 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

61/18.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 т.2 и ал.6 т.1 от 

Закона за общинска собственост 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

             

          1. Общински съвет учредява безвъзмездна право  на строеж за изграждане на нова 

подпорна стена  за реализиране на обект: „Изграждане на защитна стоманобетонна стена 

по левия бряг на река Чепинска в гр.Рудозем „ част от проект „ Трансгранично планиране 

и инфраструкторни мерки за защита от наводнения” в имот с идентификатор 63207.503.43 

– частна общинска собственост с площ на застрояване 31 м2 в полза на Областен 

управител на област Смолян. 

          2. Възлага на Кмета на общината да сключи Договор за безвъзмездна право  на 

строеж с Областен управител на област Смолян. 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 328 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 
 

Относно: Частично изменение и допълнение на Решение №283 от 08.12.2017г. на 

Общински съвет – Рудозем за одобряване на промени в числеността и 

структурата на Общинска администрация – Рудозем-Местни дейности. 
 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

65/18.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.2 от ЗМСМА 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

1.Изменя Решение №283 от 08.12.2017 год. и одобрява численост и структура на 

Община Рудозем в Местни дейности ,съгласно Приложение № 1,както следва: 

2.В Дейност 619 „Други дейности по БКС“ от 2 щ.бр. на 3 щ.бр.,считано от влязло в 

сила Решение на Общински съвет. 

3.В Дейност 714 „Спортни бази „ от 0 щ.бр. на 2 щ.бр.,считано от влязло в сила 

Решение на Общински съвет. 

4.Възлага на Кмета на Община Рудозем да утвърди длъжностно щатно разписание 

за промяна на структурата в Местни дейности като  числеността на щатните бройки  

финансирани от собствени източници се променят от 14 щ.бр. на 17 щ.бр.  

Приложение № 1 

№ 

по 

ред 

 

Наименование  на структурно звено 

Численост по Решение  

№ 283 от 08.12.2018 

год./щ.бр./ 

Численост от 

влизането на 

Решението на 

Общински съвет 

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   

1. Дейност 623 „Чистота“ 9 9 

2. Дейност 619“Други дейности  по БКС“ 2 3 

3 Дейност 849 „Други дейности по 

транспорта“ 
3 3 

4. Дейност 714 „ Спортни бази“ 0 2 

             ОБЩО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 14 17 

    

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 329 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Приемане на нов учредителен акт на общинско търговско дружество 

„Прогрес-строй”- ЕООД, гр.Рудозем 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

69/19.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.12, ал.2, чл.114,ал.3 във ръзка с 

чл.147, ал.2 от ТЗ във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.10, ал.2 от Наредба за реда за 

упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества 

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

1.Общински съвет-Рудозем, в качеството му на упражняващ правата на собственост на 

Община Рудозем-едноличен собственик на капитала на „Прогрес-строй” ЕООД с ЕИК 

830189098, променя адреса на управление на дружеството от гр.Рудозем, Промишлена 

зона на гр.Рудозем, бул. „България” № 13. 

 

2.Приема учредителен акт на „Прогрес-строй” ЕООД с ЕИК 830189098, като определя: 

 Капитал в размер на 17770 лева, разпределен в 1777 дяла  по 10 лева; 

 Седалище – гр.Рудозем; 

 Адрес на управление: гр.Рудозем, бул.”България”, № 13; 

 Предмет на дейност:  Строителство, търговия, добив и преработка на мрамор и 

мраморни изделия; производство на газобетонови изделия. 

 

3.Възлага на управителя на дружеството Гошо Стоименов Цанков да извърши 

необходимите действия по вписване на промяна в обстоятелствата в Търговски регистър. 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
Препис! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 330 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество „Прогрес-

строй” ЕООД, гр.Рудозем за 2017 г. 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

69/19.04.2018 г., предложена председателя на Общински съвет - Рудозем – от д-р 

Владимир Янков и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147, ал.2 от 

Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества  

След проведено гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Приема  годишния  финансов отчет на общинско търговско дружество  „Прогрес-строй”  

ЕООД , ЕИК 830189098 за 2017 г. 

  

2.Задължава Управителя на дружеството да предприеме необходимите съгласно закона 

фактически и правни действия по вписване годишния финансов отчет на дружеството за 

2017 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 

 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 331 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.04.2018 г., ПРОТОКОЛ № 38 

 

Относно: Допускане на  измененше на Подробен устройствен план за УПИ І – за болница, 

кв.22,общ. Рудозем, обл. Смолян 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №  

76/27.04.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  и  чл.8, ал.1 от ЗОС 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

Допуска изработването на проект изменение на Подробен устройствен план за УПИ 

І – за болница, кв. 22, гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян. 
 

   

 

 Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 


