
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 332 

 

   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2018 г., ПРОТОКОЛ № 39 

 

Относно: Протокол от 26.07.2017 г., съставен от държавен съдебен изпълнител Анна 

Андонова, указващ необходимостта от извършване на правно регламентирани действия 

съгласно разпоредбите на чл.61, ал. 2 и чл. 63 от Закона за наследството, във връзка с 

придобиване на собственост върху имот по силата на чл.11 от Закона за наследството 

                                                    

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

78/18.05.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен 

Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС и 

чл. 11 във връзка с чл. 61, ал.2 и чл.63 от ЗН  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

 

Общински съвет – Рудозем дава съгласие Кмета на Община Рудозем да извърши 

всички правно регламентирани действия за приемане на следния имот по опис: 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63207.503.50.1.49 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрен със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в гр. Рудозем на адрес: ул. „Капитан Петко Войвода” № 

38, вх. В, т. 4, ап. 49 със застроена площ 44,31 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, 

при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63207.503.50.1.48, 

63207.503.50.1.50; под обекта: 63207.503.50.1.46; над обекта: няма, ведно с избено 

помещение № 49, с площ 7,14 кв.м и 1,445 % идеални части от общите части на сградата. 

Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 63207.503.50. 
 

 

 

 

   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 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 333 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2018 г., ПРОТОКОЛ № 39 

 

Относно: Кандидатстването на община Рудозем с проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в община Рудозем”   

 

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

80/22.05.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен 

Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

 

I. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с проект 

„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем”   

1.Обект: Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови дворни пространства в 

гр.Рудозем –Лот III. 

Реконструкция на ул.”Стефан Стамболов” и прилежащи пресечки и междублокови 

пространства. 

 

2.Реконструкция на ул.”Трамповска”, с.Чепинци, общ.Рудозем. 

 

3.Реконструкция на уличната мрежа в с. Бяла река, общ. Рудозем, подобект:Реконструкция 

на улица  от О.Т. 245 до О.Т. 231, общ.Рудозем. 

 

4.Реконструкция на уличната мрежа  в с.Бърчево, общ.Рудозем: 

-подобект: Реконструкция на улица от О.Т. 82 до О.Т. 121; 

-подобект: Реконструкция на улица от О.Т. 62 до О.Т. 74;  

 

по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 Улици ”Строителство, реконструкция и 

/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях” по подмярка 7.2” Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони „ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г. 

 

II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект „Реконструкция и 

рехабилитация на улици в община Рудозем”  отговарят на Приорите 2: „Развитие и 

модернизация на местната инфраструктура”, Специфична цел:  ”Обновяване и 

доизграждане на общинската пътна мрежа”, точка 1. „Реконструкция и изграждане на 

пътната инфрастуктура в общината” от Общинския План за Развитие 2014 - 2020 г. : 

 



III.Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да подготви 

необходимите документи за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улици в община 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 
№  334 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2018 г., ПРОТОКОЛ № 39 

 

 

Относно: Кандидатстването на община Рудозем по Програма за развитие на 

селските райони с проект „Благоустрояване на паркови пространства и площад в 

гр.Рудозем, общ.Рудозем 

 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна 

записка №  81/22.05.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен 

Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с 

проект „ Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр.Рудозем, 

общ.Рудозем, включващ следните обекти: 

 

1.Обект: „Парково пространство в УПИ  IX, кв.39, гр.Рудозем” 

 

2.Обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк”- УПИ  I-121 за парка и детска 

площадка, кв.36, гр.Рудозем, имот с идентификатор 63207.501.121  

 

3.Обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк” – УПИ  IV- за парк, кв.22, 

гр.Рудозем, община Рудозем по  Процедура чрез подбор  –  BG06RDNP001-7.006 

Площи  „Изграждане и /или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони „ от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект 

„Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем 

отговарят на Приоритет 3: ”Подобравяне качеството на жизнената среда с акцент 

върху обновяване на социалната инфраструктура, енергийнната ефективност и 

достъпност за всички”, Специфична цел: „Развитие на социалната 

инфраструктура”,точка 6. „Строителство, рехабилитация, модернизация и 

оборудване на социалната инфраструктура” от Общинския План за Развитие 2014-

2020 г.  

 



III. Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да 

подготви необходимите документи за кандидатстване с проект «Благоустрояване 

на паркови пространства и площад в гр.Рудозем, общ. 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 
№  335 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2018 г., ПРОТОКОЛ № 39 

 

Относно: Кандидатстването на община Рудозем с проект  „Изграждане  на 

„Многофункционален спортен комплекс в кв.”Възраждане” гр.Рудозем – етап II- 

Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол”по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

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

81/22.05.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА 

 След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 
 

I. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с проект 

„Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв.”Възраждане” гр.Рудозем – 

етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол”  по Процедура чрез 

подбор  BG06RDNP001-7-007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект  „Изграждане  на 

„Многофункционален спортен комплекс в кв.”Възраждане” гр.Рудозем – етап II- 

Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” 

отговаря на Приоритет 3:”Подобравяне качеството на жизнената среда с акцент върху 

обновяване на социалната инфраструктура, енергийнната ефективност и достъпност за 

всички”,Специфична цел: „Развитие на социалната инфраструктура”, точка 4. 

„Строителство, рехабилитация, модернизация и оборудване на инфраструктурата за 

развитие на младежките и спортните дейности” от Общинския План за Развитие 2014-

2020г. на община Рудозем. 

 

III.Общински съвет – гр. Рудозем  възлага на Кмета на Община Рудозем да подготви 

необходимите документи за кандидатстване с проект „Изграждане  на 

„Многофункционален спортен комплекс в кв.”Възраждане” гр.Рудозем – етап II- 

Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол”. 
    
   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 
№ 336 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2018 г., ПРОТОКОЛ № 39 

 

Относно: Кандидатстване на Община Рудозем по процедура BG05M9OP001-4.003 

– Транснационални партньорства по ОП „Развитие на човешките ресурси” с проектно 

предложение „Грижа за нашите родители – транснационален модел за прилагане на 

социални услуги”. 

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

82/22.05.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1,  т.  23 от ЗМСМА   

След проведено поименно гласуване 

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение „Грижа за нашите родители – 

транснационален модел за прилагане на социални услуги” по процедура 

BG05M9OP001-4.003 – Транснационални партньорства по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”. 

 

 

2. Одобрява сключване на партньорско споразумение със Сдружение за 

икономическо и структурно развитие „Хартмут Дюбек” – 17111 Зиденбрюнзов, 

Германия. 

 

 

 

   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 
№ 337 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.05.2018 г., ПРОТОКОЛ № 39 

 

Относно: Определяне на представител на Община Рудозем в Общото събрание на 

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян 

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

83/22.05.2018 г., предложена от председателя на Общински съвет-Рудозем – д-р Владимир 

Янков и на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 226,  във връзка чл.220, ал.1 и 

чл. 221 от Търговския закон и чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за упражняване на 

собственост върху общинска част от капитала на търговските дружества 

След проведено гласуване 

 

РЕШИ: 

 

Определя Евелин Веселинов Бозов - заместник кмет на Община Рудозем за 

представител на Община Рудозем в редовно Общо събрание на акционерите на 

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – Смолян. Представителят се упълномощава да 

взема решения от името на Община Рудозем по въпросите включени в дневния ред, 

като същия извършва действия в съответствие с разпоредбите на Търговския закон 

и Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинска част от 

капитала на търговските дружества. 
 

 

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 14 

   Гласували: 14 

   За: 14  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

 

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

                                                                                    /д-р Владимир Янков/ 


