ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 277
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО Удължаване срока на ликвидация на “РАТ-Беломорие“ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от Димитър
Хаджиев – ликвидатор на „РАТ-Беломорие”ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 147,
ал.2 от Търговския закон
След проведеното поименно гласуване:
РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем взема решение да се удължи срока за ликвидация на
“РАТ-Беломорие“ЕООД с шест месеца.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 278
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Вливане на „Рудозем – инвест”ЕООД в „Самостоятелна медикодиагностична лаборатория Рудозем”ЕООД
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от
Александър Кехайов – управител на общинско дружество „Рудозем-инвест”ЕООД и на
основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 147, ал.2, чл.154, ал.1, т.3 и чл.262, ал.1 от Търговския закон, да приеме
следното

След проведеното поименно гласуване:
РЕШИ:
1. Общинското дружество „Рудозем – инвест”ЕООД с ЕИК 120554912 да се влее по
смисъла на чл.262 от Търговския закон в другото общинско дружество
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД с ЕИК
201465118. Цялото имущество на „Рудозем – инвест”ЕООД (преобразуващо се
дружество) да премине към съществуващото дружество „Самостоятелна медикодиагностична лаборатория Рудозем”ЕООД (приемащо дружество), което да стане
негов правоприемник.
2. Правната форма, предмета на дейност, седалището, адреса на управление и
управителя на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД
с ЕИК 201465118 да останат непроменени.
3. Да се промени чл.6, ал.1 от учредителния акт на приемащото дружество, касаещ
размера на дружествения капитал, като добие следната редакция: „Дружествения
капитал се определя в лева и възлиза на 5010лв. (пет хиляди и десет лева).
Капиталът се състои от един дял в размер на 5010лв. Капиталът на
дружеството е внесен изцяло под формата на парични вноски.”. Всички други
разпоредби на учредителния акт на приемащото дружество да останат
непроменени.
4. На основание чл.262л, ал.5 от ТЗ да не се извършва проверка на преобразуването
от нарочен проверител.
5. Задължава настоящите управители на Рудозем – инвест”ЕООД с ЕИК 120554912
и „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД с ЕИК
201465118 да предприемат всички необходими действия за осъществяване на
вливането и публикуването му в Търговския регистър.
6. Упълномощава настоящите управители на Рудозем – инвест”ЕООД с ЕИК
120554912 и „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД с
ЕИК 201465118 да сключат договор за преобразуване със следното съдържание:

Договор
за преобразуване чрез вливане на общинското дружество „Рудозем –
инвест”ЕООД с ЕИК 120554912 в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория
Рудозем”ЕООД с ЕИК 201465118

РАЗДЕЛ I
ВЛИВАНЕ

Чл. 1. С този договор страните се договарят да осъществят вливане на общинското
дружество „Рудозем – инвест”ЕООД с ЕИК 120554912 в другото общинско
дружество „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД с ЕИК
201465118. Страните се задължават да предприемат установените от закона правни и
технически действия, необходими за осъществяване на цялата процедура по
вливането.
Чл. 2. В резултат на вливането от датата на осъществяването му вливащото
(преобразуващото) се дружество прекратява съществуването си без ликвидация като
отделно юридическо лице, а приемащото дружество става негов универсален
правоприемник, като всички права и задължения, както и активите и пасивите на
вливащото се дружество по баланса му преминава върху приемащото дружество. В
резултат на вливането от датата на осъществяването му капитала на приемащото
дружество се увеличава с размера на капитала на преобразуващото се дружество.
Размера на капитала на приемащото дружество се променя на 5010лв., като ще се
състои от един дял в размер на 5010лв. изцяло собственост на Община Рудозем.
Чл. З. Моментът, от който приемащото дружество ще разпределя печалба, след
решение на едноличния собственик, е шест месеца след дата на обнародване на
вливането.
Чл. 4. Моментът, от който действията на вливащото се дружество се смята извършен
за сметка на приемащото дружество е датата на подписване на договора за
преобразуване.
РАЗДЕЛ II
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЛИВАНЕТО

Чл. 5. Управителят на преобразуващото се дружество се задължава да изпрати
необходимите уведомления по КСО.
Чл. 6. За Страните не възниква задължение за уведомление на Комисията за защита на
потребителя, тъй като общият оборот за предходната година на участниците в
концентрацията на съответния пазар на територията на страната не надхвърля 25 млн.
лева.
Чл. 7. Управителите на вливащото се и приемащото дружество отговорят пред
едноличния собственик на капитала и на двете дружества - Община Рудозем за
вредите от недобросъвестното поведение и неизпълнение на задълженията им,
свързани с действията им извършени преди датата на вливането.
РАЗДЕЛ III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН БАЛАНС НА ВЛИВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА

Чл. 8. Преобразуващото се дружество съставя заключителен баланс към датата на
вливането и в срок от 15 дни представят екземпляр от този баланс на едноличния
собственик на капитала.
Чл.9. Управителят на преобразуващото се дружество се задължава да представи на
разположение на едноличния собственик на капитала информация за всяка промяна в
имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на договора за
преобразуването и датата на осъществяване на вливането.
Чл. 10. Всяка от страните се задължава да не изменя, допълва и прекратява или
прехвърля, който и да е от договорите със съществено значение, по който е страна.

Чл. 11. Всяка от страните декларира и гарантира, че дружеството е надлежно
учредено и съществуващо съгласно законите на Р България и има пълни права на
собственост и управление върху всичките си активи.
РАЗДЕЛ IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл. 13. Всички разходи и такси, платени от страните във връзка с този договор са за
сметка на приемащото дружество.
Чл. 14. В случай, че разпоредба на този договор бъде обявена за нищожна или
неподлежаща на изпълнение от съд, арбитраж или друг компетентен орган, договорът
в останалата си част остава в сила. Нищожната или неподлежаща на изпълнение
разпоредба се счита за заличена от договора и ще бъде заместена от страните с
валидна такава подлежаща на изпълнение и приемлива от страните, възможно найблизка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна или
неподлежаща на изпълнение.
Чл. 15. Този договор се подчинява и се тълкува в съответствие със законите на Р
България. За неуредените в него въпроси се прилагат правилата на ТЗ.
Чл. 16. Страните няма да прехвърлят, което и да е било от своите права и задължения
по този договор.
Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра по един за всяка от
страните и един за представяне пред Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, надлежно подписан от страните с нотариална заверка на подписите им
съобразно изискванията на чл. 262 "е", ал. 1 от ТЗ.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ЗА „Рудозем – инвест”ЕООД
Александър Хубенов Кехайов – управител: ............
(подпис)
ЗА „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД
Ангелина Илиева Чучуранова-Келебечева – управител: ............
(подпис)

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували:14
За: 14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 279
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Одобряване на оценка на УПИ ІІ, кв.19 по ПУП на гр.
Рудозем с идентификатор 63207.501.95
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване

РЕШИ:
І . Общински съвет Рудозем приема изготвена експертна оценка за продажбата на
УПИ ІІ, кв.19 по ПУП на гр. Рудозем с идентификатор 63207.501.95 в размер на 3000
лв. без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против:-Въздържали се:--

Председател на ОбС:……......................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 280
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ХV-324, кв.45
с.Елховец
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Рудозем – 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.38а от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Асен Филипов Арденски , право на пристрояване за
изграждане на пристройка със РЗП 45,03 м2 към жилищна сграда, построена в УПИ
ХV-324, кв.45 с.Елховец , за който е съставен Акт № 323 / 08.10.2013 г. за частна
общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд – Мадан с
вх. рег.№ 678 /11.10.2013 г.
2.Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 30.10.1995 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
отстъпване право на пристрояване към жилищна сграда построена съгласно
Договор за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имотчастна общинска собственост представляващ УПИ ХV-324, кв.45 с.Елховец с площ
на пристрояване 45,03 м2 в размер на 225 лв. на Асен Филипов Арденски .
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
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 ОбС:…….........................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 281
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Продажба на имот пл.№ 941 попадащ в УПИ І, кв.109 с.Чепинци–
частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община
Рудозем – 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 проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот пл.№ 941
попадащ в УПИ І, кв.109 с.Чепинци с площ 115,00 м2.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на глава
VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
Местонахождение
Площ
Налчална
по
на имота
/кв.м/
Тр.цена
Ред
Без
ДДС/лв./
1. имот пл.№ 941 попадащ в
УПИ І, кв.109 с.Чепинци
115
1600
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 ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 282
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Продажба на имот пл.№ 1 с.Чепици, мах.Бреза– частна общинска
собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – 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 предлагам да бъде продаден общински имот
– частна общинска собственост
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот
планоснимачен № 1 в с.Чепинци, мах.Бреза със застроена и незастроена площ 414 м 2,
ведно с построена в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 64 м2
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
Площ
/кв.м/

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
чл.45 ал.3
от ЗДДС /

Застроена и незастроена площ на
имота - 414 м2, ведно с построена в
него двуетажна масивна сграда със
застроена площ 64 м2

3700

N
Местонахождение
по
на имота
Ред

1.

Имот пл.№ 1 в
с.Чепинци,
мах.Бреза

3. Възлага на Кмета на общината да 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 ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 283
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Продажба на имот УПИ ХVІ-53- за търговия и обществено
хранене, кв.49 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.503.196– частна
общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – 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 проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ХVІ53-за търговия и обществено хранене, кв.49 по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор
63207.503.196 с площ 432,00 м2 .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
Налчална
N
Местонахождение
Площ
Тр.цена
по
на имота
/кв.м/
Без
Ред
ДДС/лв./
УПИ ХVІ-53-за търговия и
обществено хранене, кв.49 по
1.
ПУП на гр.Рудозем с
432
6500
идентификатор 63207.503.196
3. Възлага на Кмета на общината да 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 ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 284
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Продажба на имот пл. № 244 с. Равнината – частна общинска
собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – 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 проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот
планоснимачен № 244 в с.Равнината със застроена и незастроена площ 712 м2, ведно
с построена в него двуетажна масивна сграда /училище/ със застроена площ 307 м2 и
едноетажна масивна сграда със застроена площ 28 м 2
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
Налчална
Тр.цена
N
Без
Местонахождение
Площ
по
ДДС/лв./
на имота
/кв.м/
Ред
чл.45
ал.3 от
ЗДДС /
Застроена и незастроена площ на
имота - 712 м2, ведно с построена в
Имот пл.№ 244 в
него двуетажна масивна сграда
1.
31900
с. Равнината
/училище/ със застроена площ 307
м2 и едноетажна масивна сграда със
застроена площ 28 м 2
3. Възлага на Кмета на общината да 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 ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 285
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 ал.1 и ал.2
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.17 от НРПУРОИ да приеме следното
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три
години на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост,
попадащ в УПИ І- автогара, кв.39 по ПУП на гр.Рудозем за офис с площ 7,84 м2.
2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта от
недвижимия общински имот по т. 1 под наем, 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 при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 12,94 лв. (с вкл. ДДС).

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:14
Гласували: 14
За: 13
Против: 1
Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 286
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Прегласуване на Решение № 276/20.09.2013 г., прието на
извънредна сесия № 27 /20.09.2013 г. на Общински съвет – Рудозем, състояло се в
неприсъствена форма
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя
на общински съвет - Рудозем – инж. Митко Асенов Младенов и на основание чл. 62,
ал. 2 от АПК и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение №260/14.08.2013г., като в т. І.3, ІІ.3, ІІІ.3 от решението гр. Рудозем да се
чете като - общ.Рудозем”.
По този начин след поправката следва да се чете както следва:
Т. І. от Решение №260/14.08.2013г. ОбС – Рудозем.
т. 3.Подмяна на уличното осветление в общ. Рудозем
Т.ІІ. от Решение №260/14.08.2013г. ОбС – Рудозем.
т. 3. Подмяна на уличното осветление в общ. Рудозем.
Т. ІІІ. от Решение №260/14.08.2013г. на ОбС – Рудозем.
т. 3. Подмяна на уличното осветление в общ. Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 287
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО:

Избора на представител на 3.84 процента / на стойност
91.340.16лв/от дяловете в капитала на МБАЛ „Братан Шукеров" - гр. Смолян,
собственост на Община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.9 от
Закона за местото самоуправление и местната администрация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
Избира за представител на 3.84 процента от дяловете в капитала на МБАЛ
„Братан Шукеров" - гр. Смолян, собственост на Община Рудозем, Евелин Веселинов
Бозов – Зам. Кмет на община Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 288
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.10.2013 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Актуализация на оценка сграда „Ел. подстанция с монтирано ел.

оборудване и електропровод 20 кV.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на управителя на
„ПРОГРЕС-СТРОЙ” ЕООД гр. Рудозем – Румен Ясенов Момчилов и на основание
чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 147, ал.2 от Търговския закон
След проведеното поименно гласуване

РЕШИ:
1. Общински съвет приема актуализация на оценка сграда «Ел. Подстанция» с
монтирано ел. Оборудване и електропровод 20 кV.
2. Разрешава на Управителя на общинско дружество «ПРОГРЕС-СТРОЙ»ЕООД да
извърши продажба на недвижимо имущество чрез търг с явно наддаване, при
начална тръжна цена в съответствие с посочената от експерта пазарна оценка.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:14
Гласували: 14
За: 14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

