
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  369 
 

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.11.2018 г., ПРОТОКОЛ № 45 
 

Относно: Удължаване на срока за възстановяване на безлихвен заем, отпуснат за     

финансиране при временни касови разриви по бюджета на Община Рудозем  

 

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

132/25.10.2018 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 и във връзка с чл.32, ал.5 и чл.103, ал.4 от Закона за публичните 

финанси  

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

I. Общински съвет-Рудозем дава съгласие Община Рудозем да поиска удължаване с 

една година на срокът за възстановяване на временния  безлихвен  заем  от Централния 

бюджет в размер на 2 336 000 лв., отпуснат по реда на чл.103, ал.1 от Закона за 

публичните финанси. 

 

II. Възлага на кмета на Община Рудозем да отправи мотивирано искане пред 

министъра на финансите, както и да извърши всички необходими фактически и правни 

действия за изпълнение на решението. 

 

 

   

   

   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 13 

   Гласували:13  

   За: 10  

   Против: 2 

   Въздържали се: 1 

                                            

                                                                                    Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                             /д-р Владимир Янков /  

Секретар:…………………….. 

               Даниела Хаджиева 

 

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 



Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  370 
 

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.11.2018 г., ПРОТОКОЛ № 45 
 

 

Относно: Одобряване на техническо задание и даване на разрешение за изработване на 

ПУП – Устройствена план схема, Парцеларен план и Работен проект на обект 

„Оптично кабелно захранване за ГКПП „Рудозем-Ксанти”. 

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

133/29.11.2018 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 във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУ.  

 След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Одобрява представеното техническо задание за изработване на ПУП- Устройствена 

план схема, Парцеларен план и Работен проект на обект „Оптично кабелно захранване за 

ГКПП „Рудозем-Ксанти”, ведно със съпътстващите го приложения. 

 

2. Разрешава изработване на проект на ПУП- Устройствена план схема, Парцеларен 

план и Работен проект на обект „Оптично кабелно захранване за ГКПП „Рудозем-Ксанти” 

за трасе от административната сграда на бул.”България” № 11, гр.Рудозем до 

административни сгради в ГКПП „Рудозем-Ксанти”. 

 

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

действия. 

    

 

 

  Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали:  13 

   Гласували: 13 

   За: 13  

   Против: -- 

   Въздържали се:  -- 

Председател на Об.С: /п/ 

                                                                                             /д-р Владимир Янков /  

Секретар:…………………….. 

               Даниела Хаджиева 

 

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№  371 

 

      НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.11.2018 г., ПРОТОКОЛ № 45 
 

Относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост 

 

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

134/31.11.2018 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  

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 9917,00 /девет 

хиляди деветстотин и седемнадесет / лева с  включен ДДС. 

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

ZCFC65C0005873235,двигател F1CE3481CC1363390, при начална тръжна цена 19167,00 / 

деветнадесет хиляди сто шестдесет и седем / 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: 13 

   Гласували: 13 

   За: 11  

   Против: -- 

   Въздържали се: 2  

                                            

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

                                                                                             /д-р Владимир Янков /  

 


