ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 335
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2014 г., ПРОТОКОЛ № 36

ОТНОСНО:

Имот - публична общинска собственост престанал да имат такова

предназначение
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 64 /27.02.2014 г. ,
внесена от кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС
След проведеното поименно гласуване

РЕШИ:

Общински съвет гр.Рудозем обявява че земята в УПИ І – СПТУ, кв. 72 по плана на
гр. Рудозем с площ – 6 262 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
№ 336
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2014 г., ПРОТОКОЛ № 36

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в полза на Министерство на младежта и
спорта
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 65 /27.02.2014 г. ,
внесена от кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание
чл. основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал.5 от Закона за общинската
собственост
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:

1. Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно право на строеж
на „Мултифункционална спортна площадка – минифутбол и минихокей на трева” с площ
на спортната площадка – 946 м2 в имот УПИ І – училище, кв. 15 по плана на с. Пловдивци,
общ. Рудозем, обл. Смолян с обща площ на имота 7 195 м2.
2.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
3.Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Рудозем от
Министерството на младежта и спорта на изградения и въведен в експлоатация обект.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 337
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2014 г., ПРОТОКОЛ № 36

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в полза на Министерство на младежта и
спорта
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 65 /27.02.2014 г. ,
внесена от кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание
чл. основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал.5 от Закона за общинската
собственост
След проведеното поименно гласуване

РЕШИ:

1. Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно право на строеж на
„Мултифункционална спортен комплекс” в кв. Възраждане, гр. Рудозем, с площ на
спортния комплекс – 1 578 м2 в имот УПИ І – СПТУ, кв. 72 по плана на гр. Рудозем, общ.
Рудозем, обл. Смолян с обща площ на имота 6 262 м2.
2.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
3.Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Рудозем от
Министерството на младежта и спорта на изградения и въведен в експлоатация обект.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се:--

Председател на Об.С:……...................
/инж. Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 338
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2014 г., ПРОТОКОЛ № 36

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж в полза на Министерство на младежта и
спорта
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 65 /27.02.2014 г. ,
внесена от кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание
чл. основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал.5 от Закона за общинската
собственост
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Министерство на младежта и спорта безвъзмездно право на строеж
на „Мултифункционална спортна и детска площадка” в с.Бърчево, с площ на спортната и
детска площадка – 394 м2 в имот УПИ VII, кв. 15, с. Бърчево, общ. Рудозем с обща площ
на имота 2 198 м2.
2. Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед и сключи договор за учредяване право на строеж.
3. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Рудозем от
Министерството на младежта и спорта на изградения и въведен в експлоатация обект.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се:--

Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 339
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.02.2014 г., ПРОТОКОЛ № 36

ОТНОСНО:

Издаване на запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор № 21/321/01239 от 27.11.2012 год. по мярка 321 за
Проект „Изграждане на спортни съоръжения в община Рудозем”, сключен между Община Рудозем
и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на
финансова помощ № 21/321/01239 от 27.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Изграждане
на спортни съоръжения в община Рудозем”, сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Мирослав Николов Николов,
Общинският съвет Рудозем
РЕШИ :
1. Упълномощава кмета на Общината Румен Венциславов Пехливанов да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 549 902.26

лв. (словом: петстотин

четиридесет и девет хиляди деветстотин и два лева и двадесет и шест стотинки ) за
обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане
по договор за отпускане на финансова помощ № 21/321/01239 от 27.11.2012 год. по мярка
321 за Проект „Изграждане на спортни съоръжения в община Рудозем”, сключен между
Община Рудозем и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор 21/321/01239 от 27.11.2012 год. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Рудозем ,
проведено на 27.02.2014 г. , Протокол №36/27.02.2014 г. , т. 3 от дневния ред по доклад №
66 / 27.02.2014 г. при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27,
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно
гласуване – с 15 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния
печат на общински съвет Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: -Въздържали се:--

Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

