ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 401
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43

ОТНОСНО: Структурата на училищната мрежа и детски градини за учебната 2014-2015
година.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 171 /12.08.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21 ал.1,
т.23 и ал. 2 във връзка с чл.17 ал.1 т. 3 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 7 /29.12.2000
на Министъра на образованието и науката за определяне на броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите в училищата, детските градини
и обслужващите звена,относно утвърждаване структурата на училищната мрежа и
детските
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет утвърждава структурата на училища и детски градини на
територията на община Рудозем за учебната 2014/2015 година, както следва:
І . Училища:


СОУ „Св.св.Кирил и Методий”- /І-XII клас с постоянен адрес гр. Рудозем, ул. „Хан
Аспарух”№ 1 –средищно училище
- І клас – 63 ученика - 3 паралелки
- ІІ клас - 47 ученика - 2 паралелки
- ІІІ клас- 59 ученика - 3 паралелки
- ІV клас - 44 ученика - 2 паралелки
- V клас - 47 ученика - 2 паралелки
- VІ клас - 58 ученика - 3 паралелки
- VІІ клас - 62 ученика - 3 паралелки
- VІІІ клас- 56 ученика - 2 паралелки
- ІХ клас - 54 ученика - 3 паралелки
- Х клас - 45 ученика - 2 паралелки
- ХІ клас - 47 ученика - 2 паралелки
- ХІІ клас - 41 ученика - 2 паралелки
-

ОБЩО -

623 УЧЕНИКА- ОТ ТЯХ 17 СЪС СОП - 29 ПАРАЛЕЛКИ

-



Педагогически персонал – 64 щат. бр.
Непедагогически персонал - 19 щат.бр.

СОУ „Христо Ботев”- І-XII клас с постоянен адрес с.Чепинци ул. „Просвета”№ 17 –
средищно училище
-І клас – 23 ученика
-ІІ клас -

24 ученика

-ІІІ клас – 22 ученика
-ІV клас – 15 ученика
-V клас - 20 ученика
-VІ клас – 30 ученика
-VІІ клас – 14 ученика
-VІІІ клас – 26 ученика
-ІХ клас – 20 ученика
-Х клас –

14 ученика

-ХІ клас – 17 ученика
-ХІІ клас – 19 ученика
-ОБЩО – 244 ученика от тях 8 със СОП -12 паралелки
-Педагогически персонал – 29 щат.бр.
-Непедагогически персонал –9 щат.бр.


ОУ „Христо Ботев”- І-VІІІ клас с постоянен адрес с. Елховец , общ. Рудозем –
защитено и средищно училище
-І клас – 10 ученика
-ІІ клас - 11 ученика
-ІІІ клас - 11 ученика
-ІV клас - 9 ученика
-V клас - 12 ученика
-VІ клас - 11 ученика
-VІІ клас - 11 ученика
-VІІІ клас - 14 ученика

-ОБЩО - 89 УЧЕНИКА ОТ ТЯХ 1 УЧЕНИК СЪС СОП - 8 ПАРАЛЕЛКИ
-Педагогически персонал - 14.5 щат.бр.
-Непедагогически персонал -3 щат.бр.
ІІ. Детски градини
 ОДЗ „Снежанка” – гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов”
-І група - 26 деца -1 група
-ІІ група – 52 деца -2 групи
-ІІІ група/ 5 годишни/ - 53 деца - 2 групи
-ІV група/ 6 годишни/ - 46 деца - 2 групи
- филиал с. Войкова лъка - 1 смесена група 12 деца в това число-5годишни-2
деца и 6годишни -4деца/
-яслени групи - 2 групи -16 деца

- ОБЩО - 205 ДЕЦА,10 ГРУПИ - В ТОВА ЧИСЛО - 5 ГОДИШНИ - 55 ДЕЦА ,
6 ГОДИШНИ - 50 ДЕЦА
-Педагогически персонал - 18 и 1 музикален педагог – щат.бр.
-Непедагогически персонал - 17 щат.бр.
 ЦДГ- „Възраждане”- гр.Рудозем ул. „Васил Априлов”
- 1 смесена група – 25 деца –в това число - 5годишни - 2 деца , 6 годишни – 2
деца и 1 дете със СОП
- Педагогически персонал – 2 щат.бр.
- Непедагогически персонал – 2 щат.бр.
 ЦДГ”Елица” – село Чепинци ул.”Демокрация"№30
- І група – 22 деца
- ІІ група – смесена – 23 деца в това число - 5 годишни - 11 деца
- ІІІ група – смесена – 23 деца в това число – 6 годишни - 19 деца



-

-ОБЩО -68 ДЕЦА ,3 ГРУПИ
-Педагогически персонал – 6 щат.бр.
-Непедагогически персонал - 6 щат.бр.
ЦДГ „Дъга” – с. Елховец, общ. Рудозем
2 смесени групи - 40 деца в това число-5 годишни – 6 деца, 6 годишни - 6 деца
и 1дете със СОП
Педагогически персонал – 4 щат.бр.
Непедагогически персонал – 5 щат.бр.
ЦДГ „Слънце” – с. Рибница, общ. Рудозем
1смесена група – 25 деца в това число - 5годишни -3деца,6 годишни - 7 деца
Педагогически персонал - 2 щат.бр.
Непедагогически персонал - 2 щат.бр.




ЦДГ „Пловдивци” – с. Пловдивци, общ. Рудозем
1смесена група - 15 деца в това число - 5 годишни - 3деца ,6 годишни - 2 деца
Педагогически персонал - 2 щат.бр.
Непедагогически персонал - 2 щат.бр.
ЦДГ „Борие” – с. Борие, общ. Рудозем

-

1 смесена група – 15 деца в това число - 5 годишни - 2 деца ,6 годишни - 4
деца и 1 дете със СОП
Педагогически персонал - 2 щат.бр.
Непедагогически персонал - 2 щат.бр.

-

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 402
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Разрешаване на маломерни паралелки в училищата от общината за учебната
2014/2015 година
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 172 /12.08.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.11ал.1 и
ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. на Министъра на образованието и науката, във
връзка с чл. 17 ал.1 т. 3 и чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

1.1.Общински съвет Рудозем на основание чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г.
на МОН за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата
в паралелките и в групите на училищата,детските градини и обслужващи звена и във
връзка с чл.17 ал.1 т.3 и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА утвърждава за учебната 2014/2015
година следните маломерни паралелки в общинските училища :

А) Към ОУ „Хр.Ботев” с.Елховец:
- І клас

-

10 ученика

- ІІ клас

-

11 ученика

-ІІІ клас

- 11 ученика

- V клас

- 12 ученика

- VІ клас

- 11 ученика

- VІІ клас

- 11 ученика

- VІІІ клас - 14 ученика

Б) Към СОУ „Хр.Ботев” с.Чепинци:

- ІV клас

- 15 ученика

- VIІ клас
- Х клас

- 17 ученика
- 14 ученика

- ХІ клас - 17 ученика

1.2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените единни разходни стандарти за общообразователните училища с
маломерни паралелки от І-ХІІ клас, не по малко от 10 ученика,както следва:

Брой
Училище

Брой

Допълнителни средства – лв.

маломерни

ученици за

Септември -

Януари -

Обща

паралелки

дофинанс.

Декември

Септември

сума

2014г.

2015г.

ОУ „Хр. Ботев”
с. Елховец

7

40

7864 лв.

15736 лв.

23600 лв.

4

7

1032.50 лв.

3097.50 лв.

4120 лв.

11

47

8896.50 лв.

18833.50

27730 лв.

СОУ„Хр. Ботев”
с. Чепинци
Общо

1.3. Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган, при
доказана необходимост и мотивирано искане на директора на съответното училище.
2.1. Общински съвет Рудозем на основание чл.11а от Наредба № 7 на МОН за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и във връзка с чл.17,
ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлага на Началника на РИО на МОН – Смолян

да разреши сформирането на маломерна паралелка с брой ученици под 10 за учебната
2014/2015 година, както следва:

А) Към ОУ „Хр. Ботев” с. Елховец:
-

IV клас – една паралелка – 9 ученика

2.2. Осигуряване допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти, за общообразователни училища с маломерни
паралелки от I – ХІІ клас,с по малко от 10 ученика, както следва:
Брой
Училище

Брой

Допълнителни средства – лв.

маломерни

ученици за

Септември -

Януари -

Обща

паралелки

дофинанс.

Декември

Септември

сума

2013г.

2014г.

ОУ „Хр. Ботев”
с. Елховец
Общо

1

7

1032,50

3097,50

4130,00

1

7

1032,50

3097,50

4130,00

2.3. Осигурените средства се предоставят по преценка на финансиращия орган, при
доказана необходимост в мотивирано искане на директора на съответното училище.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 12
За:12
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 403
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43

ОТНОСНО: Заличаване на „ИНФОПРИЗ”ЕООД – в ликвидация
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 183 /29.08.2014 г.
от ликвидатора – Манчо Кехайов и на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 147, ал.2 от
Търговския закон
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем приема и одобрява годишния отчет на ликвидатора,
ликвидационния баланс и пояснителния доклад към баланса.
2. Общински съвет гр.Рудозем взема решение за липса на имущество и пари,
подлежащи на разпределение след приключване на ликвидацията.
3. Общински съвет гр.Рудозем освобождава от длъжност ликвидатора на
„ИНФОПРИЗ” ЕООД - в ликвидация и го освобождава от отговорност.
4. Общински съвет гр.Рудозем взема решение за заличаване на „ИНФОПРИЗ”ЕООД в ликвидация, гр.Рудозем, ЕИК 120002440 в Търговския Регистър към Агенция по
Вписванията.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 404
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Приемане на Протокол за сътрудничество между община Рудозем, република
България и община Буджа, република Турция
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 163 /25.07.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
Приема текста на така представения Протокол за сътрудничество

1.

Упълномощава Кмета на община Рудозем – Румен Пехливанов да подпише така
одобрения Протокол за сътрудничество

2.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 405
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Постъпило предложение с Вх. № 2776/ 18. 06. 2014г. от „ Булекопак “ АД,
(Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки ) за изграждане на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 176 /20.08.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.20, ал.1 във
връзка с чл.19, ал.3, т.6 от Закона за управление на отпадъците
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Приема предложението на „ Булекопак ” АД, гр.София за сътрудничество в
областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки и свързаните с това
дейности на територията на Община Рудозем, включващо населените места:
гр. Рудозем и селата Елховец и Чепинци, като упълномощава Кмета на Община
Рудозем да сключи договор за сътрудничество с „ Булекопак ” АД, гр.София.
2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди „ Програма за разделно събиране на
отпадъци от опаковки на територията на Община Рудозем ”.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 12
За:12
Против: -Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 406
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 177 /20.08.2014 г.
от председателя на Общински съвет - Рудозем – Митко Младенов 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
След проведено 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 Кмета на община Рудозем 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:12
Гласували: 12
За:11
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 407
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 177 /20.08.2014 г.
от председателя на Общински съвет - Рудозем – Митко Младенов 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
След проведено 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 минимална 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 минимална 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 минимална тръжна наемна цена в размер на 34,68лв. с
включен ДДС.

2. Възлага на Кмета на община Рудозем 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:12
Гласували: 12
За: 11
Против: -Въздържали се: 1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 408
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Премахване на имот – публична общинска собственост: имот пл. №168
със застроени: двуетажна масивна сграда „Старо училище” със ЗП 146 кв.м., едноетажна
масивна постройка към училището със ЗП 9 кв.м. и двуетажна масивна сграда със ЗП 51
кв.м, находящи се в с.Войкова лъка – застрашена от самосрутване и опасна за живота и
здравето на гражданите.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 179 /25.08.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1,
т.8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.197, във връзка с чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет разрешава да се премахнат имоти публична общинска собственост –
двуетажна масивна сграда „Старо училище“ със ЗП 146 кв.м, едноетажна масивна
постройка към училището със ЗП 9 кв.м, находящи се в с.Войкова лъка, пл. №168 –
застрашени от самосрутване и опасни за живота и здравето на гражданите, при спазване
на изкючителни мерки за безопасност.
2. Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да издаде Заповед по чл. 195, ал.6 от ЗУТ за
премахване на опасните сгради и да предприеме всички необходими действия по
премахване на сградите, обезопасяване и възстановяване на терена.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За:12
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 409
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност
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. 9 от ЗМСМА и
на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:

1. Учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование
„СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ”, със седалище и адрес на управление общ.Рудозем,
гр.Рудозем, ул. „Арда” № 2 и капитал в размер на 5 000.00 лв. (пет хиляди лева).
2. Приема учредителен акт на „СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД, чието
съдържание е неразделна част от решението на Общинския съвет за учредяване на
дружеството.
3. Възлага на инж.Митко Асенов Младенов - Председателя на Общински съвет
Рудозем, да подпише приетия учредителен акт.
4. Дава съгласие Кметът на Община Рудозем да се разпореди със сумата от
5 000.00 лв. (пет хиляди лева), като внесе същите по набирателна сметка под формата на
капитал на новоучредяваното дружество.
5. Избира Пламен Илков Демирев с ЕГН: 8305236083 за временно изпълняващ
длъжността „Управител на дружеството” до провеждане на публичен подбор и определя
месечно трудово възнаграждение на изпълняващия длъжността Управител на дружеството
в размер на две минимални работни заплати.
6. Възлага на Кмета на Община Рудозем да сключи договор за управление с
временно изпълняващия длъжността„Управител на дружеството”.
7. Възлага на временно изпълняващия длъжността Управител да предприеме
действия по заявяване за вписване на дружеството в Търговския регистър и всички
последващи действия по регистрация пред компетентните държавни органи.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували: 11
За:11
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 410
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински недвижим имот на
„СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 185 /29.08.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.39 ал.4
от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1.Общински съвет взема решение да се предостави за безвъзмездно ползване имот
УПИ УII/седем/ - 94 /деветдесет и четири/, кв.39 /тридесет и девет/ с идентификатор
63207.502.177 с площ 6190 м2 ведно с построени в него сграда - спортна зала на един етаж
със застроена площ 1823 м2 с идентификатор 63207.502.177.1 , едноетажна сграда - БКТП
със застроена площ 6,00м2 с идентификатор 63207.502.177.2 и имот - УПИ ІІ /две/ - 95
/деветдесет и пет/ , 98 /деветдесет и осем /, 105 /сто и пет/ - за спорт, кв. 39 /тридесет и
девет/ с идентификатор 63207.502.99 с площ 9153 м2 на „СПОРНИ БАЗИ –
РУДОЗЕМ”ЕООД (след регистрация на дружеството в търговския регистър) за срок от
десет години .
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно ползване с
управителя на дружеството.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 411
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване в УПИ ІІІ, кв.73 по ПУП на с.Чепинци
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 180 /29.08.2014 г.
от 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 проведено поименно гласуване

РЕШИ:

1. Учредява на Бисер Трендафилов Михтарски , право на пристрояване за
изграждане на работилница с РЗП 54,15 м2 към жилищна сграда, построена в УПИ ІІІ,
кв.73 по ПУП на с.Чепинци, за който е съставен Акт № 349 / 14.08.2014 г. за частна
общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд – Мадан с вх.
рег.№ 491 / 26.08.14 г.
2. Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 18.06.1985 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 имот- частна общинска собственост
представляващ УПИ ІІІ, кв.73 по ПУП на с.Чепинци

с площ на пристрояване 54,15 м 2 в

размер на 270,75 лв. на Бисер Трендафилов Михтарски .

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: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 412
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43

ОТНОСНО: Учредяване право на надстрояване в УПИ V-378, кв.50 с.Чепинци

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 181/29.08.2014 г.
от 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 проведено гласуване

РЕШИ:

1. Учредява на Венцислав Асенов Хаджийски, право на надстрояване за
изграждане на надстройка със застроена площ 24,40 м2 към жилищна сграда, построена в
УПИ V-378, кв.50 на с. Чепинци , за който е съставен Акт № 314 / 25.07.2013 г. за частна
общинска собственост, вписан в служба по вписванията при районен съд – Мадан с вх.
рег.№ 553 /27.08.2013 г.
2. Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Заповед № 10 от
22.06.1977 г. за отстъпено право на строеж.
3. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване към жилищна сграда построена съгласно Заповед № 10/ 22.06.1977
г. за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имот - частна
общинска собственост представляващ УПИ V-378, кв.50 на с. Чепинци с площ на
надстрояване 24,40 м2 в размер на 122,00 лв. на Венцислав Асенов Хаджийски.

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 надстрояване върху имота по
т.1 от настоящото решение и сключи договор за учредяване право на надстрояване.

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

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 413
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2014 г., ПРОТОКОЛ № 43
ОТНОСНО: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 181 /29.08.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценките на лицензирания оценител за гаражните петна
2.Да се извърши разпореждане чрез публичен търг с тайно наддаване с недвижими
имоти – частна общинска собственост чрез учредяване право на строеж както следва :
N по
Ред
1
1

Населено
Място
/ гр.с. /
2
Гр.Рудозем

2

Гр.Рудозем

3

Гр.Рудозем

4

Гр.Рудозем

Кв.,УПИ
Петно

Площ
/кв.м/

3
Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 1
Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 2
Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 3
Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 6

5
18

Минимална
тръжна цена
/лв./
6
288

18

288

18

288

21

336

5

Гр.Рудозем

6

Гр.Рудозем

7

Гр.Рудозем

Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 7
Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 8
Имот с
идентификатор63207.501.78 УПИ Х- озеленяване и гаражи
кв.17 А п. 9

21

336

21

336

22,5

360

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за разпореждане с
недвижимите общински имоти 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:12
Гласували: 12
За:12
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

