ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№157
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.10.2012, ПРОТОКОЛ №14
ОТНОСНО: Продажба на общински имот – частна общинска собственост:
„Цех за производство на обувки”, намиращ се в УПИ V, кв.12 по плана на
град Рудозем по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1 т.8
от ЗМСМА и чл.3, ал.3 т.2, чл.4, ал.4, чл.31, чл.32, ал.3 т.1 от ЗПСК и чл.5, чл.6,
чл.8, ал.1 и ал.3 от НТК
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет Рудозем приема оценката на обособена част: „Цех за
производство на обувки” в ПИ с идентификатор 63207.504.61, съставляващ
УПИ V- цех за производство на обувки, кв.12 по плана на град Рудозем в
размер на 331 200 лв. (триста тридесет и една хиляди и двеста лева) без вкл.
ДДС.

II. Открива процедура за приватизация на обособената част по т. I.
III. На основание чл.31 ал.1 от ЗПСК Общински съвет Рудозем определя метода
за приватизация на обекта по т. I да бъде публичен търг с явно наддаване.
IV. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на
обособена част: „Цех за производство на обувки” в ПИ с идентификатор
63207.504.61, съставляващ УПИ V- цех за производство на обувки, кв.12
по плана на град Рудозем при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга - „Цех за производство на
обувки” в ПИ с идентификатор 63207.504.61, съставляващ УПИ
V- цех за производство на обувки, кв.12 по плана на град Рудозем

2. Начална тръжна цена - 331 200 лв. ( триста тридесет и една хиляди
и двеста лева)
3. Стъпка за наддаване - 4 000 лв. /четири хиляди лева/
4. Размер на депозита за участие и краен срок за внасяне - 33 120 лв.
/тридесет и три хиляди сто и двадесет лева/ да се внася по сметка:
IBAN BG67IORT80193378364303, BIC IORTBGSF при ТБ
“Инвестбанк” АД, клон Смолян офис - Рудозем. Краен срок за
внасяне на депозитите - до 12.00 ч. на 20-ия работен ден от датата
на обнародването на решението в “Държавен вестник” и при
повторна дата на 30-ия работен ден.
5. Място, където се закупува тръжна документация и цена Тръжните документи могат да се получат от Общинска
администрация, гр.Рудозем, бул. България №15, стая №12, срещу
200.00 лв. без вкл. ДДС, платими в касата - стая № 9 на общината,
всеки работен ден от 800 до 1700 часа или по банков път
IBAN:BG67IORT80198400500600, с код за плащане 448090, при ТБ
"Инвестбанк" АД, клон Смолян, офис Рудозем с BIC: IORTBGSF.
6. Срок за закупуване на тръжна документация - до 12.00 ч. на 20-ия
работен
ден от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник” и при повторна дата на 30-ия работен ден.
7. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 12.00 ч.
на 20-ия работен ден от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник” и при повторна дата на 30-ия работен ден.
8. Срок за извършване на оглед на обекта на търга - всеки работен
ден в работното му време, до деня предхождащ търга /вкл./, след
предварителна заявка в стая №12 на ОбА - гр. Рудозем.
9. Място, ден и начален час на провеждане на търга - на 20-ия
работен
ден от датата на обнародването на решението в
“Държавен вестник” от 1400 часа в Заседателната зала на
Общинска администрация, гр. Рудозем, бул. България №15, ет.2.
10.Начин на плащане на цената - 30% от постигнатата цена (в т.ч. и
внесения депозит), платими в 14-дневен срок след подписване на
договора, останалата сума на две равни вноски, но не по-късно от
45 дни след подписване на договора. Правото на собственост
върху обекта преминава върху Купувача от момента на
окончателното заплащане на цената.
11.В случай на неявяване на купувачи да се проведе повторна
процедура на 10-ия работен ден след провеждане на първия търг от
1400 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, гр.
Рудозем, бул. България №15, ет.2, при същите условия.
V. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора като част от
нея.

VI. На основание чл.8 ал.1 от НТК Общински съвет Рудозем назначава
комисия за организиране и провеждане на публичен търг с явно наддаване
в следния състав:
Председател: инж. Недко Кулевски - Зам. кмет на община
Рудозем
Членове:1.Красимир Шейков - Председател на комисията по
„Законност, нормативна уредба, общинска собственост, приватизация
и следприватизационен контрол” към ОбС-Рудозем
2. Незиха Хутева - член на комисията по „Законност,
нормативна уредба, общинска собственост, приватизация и
следприватизационен контрол”към ОбС-Рудозем
3. Андрей Пехливанов - Младши юрист в община
Рудозем
4. Лиляна Арнаудова - Ст. счетоводител
5. Елена Димовска - Гл. специалист „Общинска
собственост”
6. Красимира Боюклиева-Кубинска - Гл. експерт
„Процедури по Закона за обществените поръчки и приватизационни
процедури”
Резервни членове: 1. инж. Евелин Бозов - Зам. кмет на община
Рудозем
2. Милена Русева – Гл. счетоводител
3. Хайри Милезимов - член на комисията по
„Законност, нормативна уредба, общинска собственост, приватизация
и следприватизационен контрол” към ОбС-Рудозем
VІІ. На основание чл.8, ал.3 от НТК Общински съвет Рудозем определя
възнаграждение в размер на 30.00 (тридесет лева) на всеки един член от
комисията при участието му в организирането и провеждането на публичния
търг.
VIIІ. На основание чл.4 ал.4 от ЗПСК възлага на Кмета на община Рудозем
правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за
търговете и конкурсите, с изключение на правомощията по чл.6, ал.1 от
НТК.
IХ. Упълномощава Кмета на общината да подпише договора за продажба.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се: -Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№158
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.10.2012, ПРОТОКОЛ №14
ОТНОСНО: Промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет гр.Рудозем.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от председателя на
Общински съвет - Рудозем – Митко Асенов Младенов и на основание чл. 21,
ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Освобождава Незиха Хайриева Хутева като член на Комисията по
законност, нормативна уредба, общинска собственост, приватизационен
и следприватизационен коктрол.
2. Избира Рафия Реджепова Смаилова за член на Комисията по законност,
нормативна уредба, общинска собственост, приватизационен и
следприватизационен контрол.
3. Избира Рафия Реджепова Смаилова за член на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

