ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 290
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Утвърждаване Проектодоговор за отдаване под наем на
част от имот от „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория
Рудозем „ЕООД
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 269/
22.11.2013 г. на управителя на „ Самостоятелна медико-диагностична лаборатория
Рудозем” ЕООД – Ангелина Илиева Чучуранова-Келбечева и на основание чл.21,
ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал. 1, т.4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – гр.Рудозем одобрява проектодоговора за отдаване под наем
на обекти от „Самостоятелна медико-диагностина лаборатория Рудозем”ЕООД.

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
№ 291
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 268 /
21.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Рудозем.
2. Отменя действащата към момента Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет приета с Решение 113/15.07.2004г. на Общински съвет
гр.Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:13
Гласували: 13
За: 13
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 292
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Стратегия за управлението на
общинската собственост за периода 2013-2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 257/
14.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и във
връзка с чл. 4а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Рудозем.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – гр. Рудозем приема СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2013 – 2015 г., приложена към
настоящето Решение.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 12
За: 12
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 293
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 4381 / 16. 09. 2013г. от Веска МаданлийскаГл. експерт в Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на имот
в землището на с. Равнината с проектен № 001744 - Пасище мера, / 10-та
категория / с размер 0,761 дка, представляващ част от имот № 001741, собственост
на Община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 244/
06.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съвет- гр.
Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на с. Равнината с
проектен № 001744 - Пасище мера, / 10-та категория / с размер 0, 761 дка на
Общинска служба по земеделие - гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1
т. 1 от ЗСПЗЗ по решение № 21042/ 25. 03. 1993г. на лицето Рамадан Адемов Бозов.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 12
За:12
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 294
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 4732 / 04. 10. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на имот в
землището на с. Иваново с проектен № 000296 - Пасище мера, / 9-та категория / с
размер 2, 331 дка, представляващ част от имот № 000217, собственост на Община
Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 243/
06.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съвет- гр.
Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на с. Иваново с
проектен № 000296- Пасище мера, / 9-та категория / с размер 2, 331 дка на Общинска
служба по земеделие - гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от
ЗСПЗЗ по решение № 480/ 17. 09. 1992г. на наследниците на Ариф Асанов Ефендиев.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 12
За: 12
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 295
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 4791 / 08. 10. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на
поземлен имот в землището на гр. Рудозем с идентификатор 63207.100.13Ливада с размер 0, 492 дка, собственост на Община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 242/
06.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съвет- гр.
Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на гр. Рудозем с
идентификатор 63207.100.13- Ливада с размер 0, 492 дка на Общинска служба по
земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по
решение № 67/ 26. 02. 1993г. на наследниците на Асан Шекиров Караахмедов.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 11
За: 11
Против:-Въздържали се: 1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 296
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: : Постъпило искане с вх. № 5583 / 14. 11. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на имоти
в землището на с. Чепинци:
1. Проектен № 118843 - Нива, / 6-та категория / с размер 0,246 дка,
представляващ част от имот № 118801 собственост на Община Рудозем
2. Проектен № 118845 - Нива, / 6- та категория / с размер 0,147 дка,
представляващ част от № 118805 собственост на Община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 265/
20.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съветгр. Рудозем дава съгласието си да се предоставят имоти в землището на с. Чепинци
с проектен № 118843 - Нива, / 6- та категория / с размер 0,246 дка и проектен №
118845 - Нива, /6-та категория/ с размер 0,147 дка на Общинска служба по
земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от ЗСПЗЗ по
решение № 161/ 12. 11. 1992г. на лицето Рифад Ахмедов Хаджимустафов

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 12
За: 12
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 297
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: : Постъпило искане с вх. № 5582 / 14. 11. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем за предоставяне на имот в
землището на с. Поляна с проектен № 000735 - Ливада, / 9-та категория / с размер
4, 887 дка, собственост на Община Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 262/
20.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съвет- гр.
Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на с. Поляна с
проектен № 000735- Ливада, / 9- та категория / с размер 4, 887 дка на Общинска
служба по земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от
ЗСПЗЗ по решение № 1486/ 02. 10. 1992г. на лицето Салих Мехмедов Тричков.

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
№ 298
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: : Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 256/
14.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.3, и ал.5 от
ЗУТ .
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласие да се присъедини към УПИ І
кв.101 по плана на гр.Рудозем част от общински имоти представляващи 10 м 2 от
улица, 100 м2 от алея , 95 м2 част УПИ V-озеленяване, кв.100 или общо 205м2 .
2 .Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор по чл.15, ал.5 във
вр.с ал.3 от ЗУТ по пазарни цени определени от експертна оценка на лицензиран
оценител в размер 16,59 лв. за квадратен метър без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:14
Гласували: 12
За: 12
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 299
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: : Отстъпване право на строеж
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 253/
14.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 37, ал.4, т. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 62, ал.2 от
Закона за енергетиката.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката за имот УПИ V-938-за трафопост,
кв.104 по ПУП на с. Чепинци в размер на 450,00 лева.
2. Учредява в полза на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД КЕЦ
Смолян възмездно право на строеж за изграждане на трафопост върху следния
недвижим имот– частна общинска собственост:
N
Населено
Описание на имота
Площ
Цена
по
Място
/кв.м/
/лв./
Ред
/ гр.с. /
1. С.Чепинци
УПИ V-938-за трафопост,
18
450
кв.104
3.Възлага на кмета на общината да сключи договор 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
№ 300
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: : Имот – публична общинска собственост престанал да има такова
предназначение
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 252/
14.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 6, ал.1, т. 3 от ЗОС.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем обявява че УПИ V-940- за обществено обслужване,
кв.49 по ПУП на с.Чепинци с площ 350 м2 придобива статут на частна общинска
собственост.

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
№ 301
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Имот – публична общинска собственост престанал да има такова
предназначение.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 254/
14.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 6, ал.1, и ал.3 от ЗОС.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем обявява че 1-ви дял със застроена площ – 90,50 м2
състоящ се от коридор, четири стаи, тераса и санитарен възел от общински имот –
кметство находящ се в УПИ VІ-217, кв.2 по ПУП на с.Равнината придобива статут
на частна общинска собственост.

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
№ 302
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Отдаване под наем на училищен имот – публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 258/
15.11.2013 г. на директора на ОУ”Христо Ботев” с. Елховец – Митко Минчев и на
основание чл.14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл.15б от
НРПУРОИ във връзка с чл. 44, ал. 2, т.1 от Закона за народната просвета и чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА.
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 3
/три/ години на общински недвижим имот –публична общинска собственост - Покрит
имот в ОУ „Христо Ботев” с. Елховец, представляващ помещения с площ 60,00 кв.м.,
намиращи се на първи етаж в УПИ ІІ-училище, кв. 30 по ПУП на с. Елховец – за
столово хранене.
2. Възлага на Директора на училището да проведе процедура за отдаване на
имота под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, съгласно Глава VІІІ от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при минимална тръжна месечна наемна цена в размер на 99 лв. с
включен 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
№ 303
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Отдаване под наем на училищни имоти – публична общинска
собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 259/
15.11.2013 г. на директора на СОУ”Св.св. Кирил и Методий” гр. Рудозем – Данка
Костадинова Чакърова и на основание чл.14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост, чл.15б от НРПУРОИ във връзка с чл. 44, ал. 2, т.1 от Закона за
народната просвета и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем взема решение да се извършат процедури по
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
/пет/ години на общински недвижими имоти –публична общинска собственост:
 Покрит имот в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Рудозем, представляващ
помещение с площ 63,62 кв.м., намиращ се в УПИІ, кв. 13 по ПУП на
гр.Рудозем - за столово хранене, при мимимална тръжна наемна цена в размер
на 136,79лв. с включен ДДС.
 Покрит имот в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Рудозем, представляващ
помещение с площ 17,25 кв.м., намиращ се в УПИ ІІ, кв. 13 по ПУП на гр.
Рудозем - за търговска дейност /чай, безалкохолни напитки и закуски/ при
мимимална тръжна наемна цена в размер на 37,95лв. с включен ДДС.
 Покрит имот в СОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр. Рудозем, представляващ
помещение с площ 17,34 кв.м., намиращ се в УПИ ІІ, кв.13 по ПУП на гр.
Рудозем - за зъболекарски кабинет при мимимална тръжна наемна цена в
размер на 34,68лв. с включен ДДС.
2. Възлага на Директора на училището да проведе процедури за отдаване на
имотите под наем чрез публични търгове с тайно наддаване, съгласно Глава
VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в съответствие с условията по т.1.

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
№ 304
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30

ОТНОСНО: Отдаване под наем на училищни имоти – публична общинска
собственост
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 260/
15.11.2013 г. на директора на СОУ”Христо Ботев” с. Чепинци – Манчо Фиданов
Трампов на основание чл.14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост,
чл.15б от НРПУРОИ във връзка с чл. 44, ал. 2, т.1 от Закона за народната просвета и
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извършат процедури по
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5
/пет/ години на общински недвижими имоти –публична общинска собственост:
 Покрит имот в СОУ”Христо Ботев” с. Чепинци, представляващ помещение с
площ 40 кв.м., намиращ се в УПИ І, кв. 104 по ПУП на с. Чепинци - за столово
хранене, при минимална тръжна наемна цена в размер на 66 лв. с включен
ДДС.
 Покрит имот в СОУ”Христо Ботев” с.Чепинци, представляващ помещение с
площ 13 кв.м., намиращ се в УПИ І, кв.104 по ПУП на с. Чепинци - за
зъболекарски кабинет при минимална тръжна наемна цена в размер на 19,50 лв.
с включен ДДС.
 Покрит имот в СОУ”Христо Ботев” с. Чепинци, представляващ помещение с
площ 28 кв.м., намиращ се в УПИ І, кв. 104 по ПУП на с.Чепинци - за търговска
дейност /чай, безалкохолни напитки и закуски/ при минимална тръжна наемна
цена в размер на 56 лв. с включен ДДС.
2. Възлага на Директора на училището да проведе процедури за отдаване на
имотите под наем чрез публични търгове с тайно наддаване, съгласно Глава
VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в съответствие с условията по т.1.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 305
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 251/
14.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл. 15 от НРПУРОИ.
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 – публична общинска собственост, в
тротоарна площ попадаща в улична регулация южно от УПИ І-обществени сгради в
кв.2 по частична регулационна преписка за с.Витина - терен с площ 20,00 кв.м. за
поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ - за търговска дейност, като същият
трябва да бъде в добър външен вид.
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 23 лв. (с вкл. 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
№ 306
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 255/
14.11.2013 г. 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ.
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 – за
производствена дейност с площ 84,25 м2 – II етаж от сграда, попадащ в УПИ ІІ ,
кв.19 по ПУП на с. Елховец .
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 42,13 лв. (с вкл. 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
№ 307
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНОТО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2013 г., ПРОТОКОЛ № 30
ОТНОСНО: Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи

предоставени в собственост по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка с вх. № 239/
05.11.2013 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет гр.Рудозем взема решение с което определя наемна цена на
декар за година в размер на минималните наемни цени за земи от ДПФ за следния
имот:
- Имот с № 4 в местност „ Равнишката “ с начин на ползване- Ливада, кат. ІХ
с площ 44, 912 д/ка., находящ се в землището на с. Иваново;
II. Упълномощава Кмета на община Рудозем да сключи Договор за наем за
имота по т. I за срок от 5 години по реда на чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ.

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

