ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 414
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.10.2014 г., ПРОТОКОЛ № 44

ОТНОСНО: Заявление на Румен Момчилов – управител на „Прогрес-строй” ЕООД гр.
Рудозем за освобождаване от длъжност
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 196 /02.10.2014 г.
от председателя на Общински съвет - Рудозем – инж. Митко Младенов и на основание чл.
27, ал.4 във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 137, ал.1, т.5, чл.142 и чл. 147, ал.1 и ал.2 от Търговския
закон
След проведено поименно гласуване Общински съвет не прие предложеното
проекто-решение, както следва:
1. Освобождава Румен Ясенов Момчилов с ЕГН5704166102 от длъжността
управител на „Прогрес-строй” ЕООД с ЕИК830189098, като не освобождава от
отговорност същия за периода на управление на дружеството.
2. Задължава Кмета на Община Рудозем да прекрати с досегашния управител
Договора за управление на дружеството, считано от вписването на
освобождаването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
3. Избира за временно изпълняващ длъжността „управител на дружеството”
„Прогрес-строй”ЕООД - Вахидин Салихов Каръшев с ЕГН 7911256068, за срок
от шест месеца до провеждане на публичен подбор за заемаене на длъжността.
4. Задължава Кмета на Община Рудозем да сключи с новоизбрания управител
Договор за управление на дружеството.
5. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 4 /четири/
минимални работни заплати.
6. В съответствие с чл.142 от Търговския закон Общински съвет – Рудозем дава
съгласие Вахидин Салихов Каръшев да участва в „ЕВРО СТРОЙ 2007” ЕООД с
ЕИК120617437 и „ДИН СТРОЙГРУП”ЕООД с ЕИК203117288, както и да
управлява същите и да извършва търговски сделки от името на дружествата.
7. Задължава новоизбрания Управител на „Прогрес-строй” ЕООД да организира
вписването на промените в управлението на дружеството в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията, като за целта се подаде заявление,
ведно с приложенията към същото.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 8
Против: 4
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 415
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.10.2014 г., ПРОТОКОЛ № 44
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на надстрояване в УПИ V-378, кв.50
с.Чепинци
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 191/02.10.2014 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.38 а от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Венцислав Асенов Хаджийски, право на надстрояване за
изграждане на надстройка (за етаж на сграда по молба с Вх.№ 4509/ 23.09.2014г. от
Венцислав Асенов Хаджийски) 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:13
Гласували: 13
За:13
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 416
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.10.2014 г., ПРОТОКОЛ № 44

ОТНОСНО: Имот – публична общинска собственост престанал да има такова
предназначение.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 190 /24.09.2014 г.
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 проведено поименно гласуване

РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем обявява че общински имот сграда на два етажа със
сутерен /бивше училище/, находяща се в УПИ І, кв.72 по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.506.113 придобива статут на частна общинска собственост.

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
№ 417
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.10.2014 г., ПРОТОКОЛ № 44
ОТНОСНО: Промяна на Решение№401/04.09.2014г на Общински съвет Рудозем
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 193 /01.10.2014 г.
от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 62, ал. 2
от АПК и във връзка с чл. 21 ал.1, т.23 и ал. 2 във връзка с чл.17 ал.1 т. 3 от ЗМСМА, във
връзка с Наредба No 7 /29.12.2000г. на Министъра на образованието и науката
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
Общински съвет - гр.Рудозем допуска поправка на очевидни фактически грешки в
Решение №401/04.09.2014г. на Общински съвет - гр.Рудозем, с което е утвърдена
структурата на училищната мрежа и детските градини, като записаното за
ОДЗ”Снежанка” –„17бр. непедагогически персонал” да се чете ”19 бр. непедагогически
персонал” и записаното за ЦДГ”Елица” - „6 бр. непедагогически персонал" да се чете ”7
бр. непедагогически персонал”.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:13
Гласували: 13
За:13
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

