ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 145
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Разпореждане с имот – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
201/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и НПУРОИ
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
2
3
4
5
6
7
8
9

Населено
Място
/ гр.с. /
2
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци
С.Чепинци

Кв.,УПИ
Петно
3
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи
УПИ ХVІ- гаражи

РЗП
/кв.м/
кв.64
кв.64
кв.64
кв.64
кв.64
кв.64
кв.64
кв.64
кв.64

п. 1
п. 2
п. 3
п. 4
п. 5
п. 6
п. 7
п. 8
п. 9

5
35
35
42
42
42
42
42
42
42

Минимална
тръжна цена
/лв./
6
630
630
750
750
750
750
750
750
750

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 146
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Одобряване на оценка на УПИ VІ-694, кв.35 по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.501.170
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
200/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
продажбата на УПИ VІ-694, кв.35 по ПУП на гр. Рудозем

с

идентификатор

63207.501.170 с площ 153 м2 в размер на 2 300 лв. без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 147
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ V-501, кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем –
частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
210/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ V-501 ,
кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред
1.

Местонахождение
на имота

Площ

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
Земя- 9 000

УПИ V-501 , кв.64 по ПУП застроена и незастроена площ 497 м2
на с.Чепинци
ведно с построена в него двуетажна
сграда със застроена площ 135 м2.
Сграда-60200

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 148
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХV-услуги, кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем –
частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
209/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ХVуслуги, кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1.

УПИ ХV-услуги, кв.64 по ПУП на
с.Чепинци

172

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
3 400

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 149
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХІV-услуги, кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем
– частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
208/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ХІVуслуги, кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1.

УПИ ХІV-услуги, кв.64 по ПУП на
с.Чепинци

116

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
2 300

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 150
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХІІІ-услуги, кв.64 по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем
– частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
207/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ХІVуслуги, кв.64 по ПУП на с.Чепинци.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред
1.

Местонахождение
на имота

Площ

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
УПИ ХІІІ-услуги, кв.64 по застроена и незастроена площ 256 м2 Земя - 4 600
ПУП на с.Чепинци
ведно с построена в него двуетажна Сграда -3 320
сграда със застроена площ 80 м2.

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 151
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ ХІ-стопански нужди, кв.64 по ПУП на с.Чепинци,
общ.Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
206/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ХІстопански нужди, кв.64 по ПУП на с.Чепинци.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред
1.

Местонахождение
на имота

Площ

УПИ ХІ-стопански нужди, застроена и незастроена площ 169 м2
кв.64
по
ПУП
на ведно с построена в него двуетажна
с.Чепинци
сграда със застроена площ 52 м2.

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
Земя-3040
Сграда-3050

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 152
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ Х-производствена и складова дейност, кв.64 по
ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
205/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ Хпроизводствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1.

УПИ Х-производствена и складова
дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци

723

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
13 000

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 153
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ ІХ-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП
на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
204/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ІХпроизводствена и складова дейност , кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред
1.

Местонахождение
на имота

Площ

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
Земя-47700

УПИ ІХ-производствена и застроена и незастроена площ 2649 м2
складова дейност , кв.64 по ведно с построена в него едноетажна
ПУП на с.Чепинци
сграда със сутерен със застроена площ Сграда-30700
512 м2.

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 154
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ VІІІ - производствена и складова дейност, кв.64 по
ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
203/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ VІІІпроизводствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1.

УПИ VІІІ-производствена и складова
дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци

1235

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
22 230

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 155
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Продажба на УПИ VІІ-производствена и складова дейност, кв.64 по ПУП
на с.Чепинци, общ.Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
202/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н 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 проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ VІІпроизводствена и складова дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
Ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

1.

УПИ VІІ-производствена и складова
дейност, кв.64 по ПУП на с.Чепинци

1411

Налчална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
25 400

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: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 156
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Предложение към Община Рудозем за присъединяване към

СДРУЖЕНИЕ КЛЪСТЕР АЙТОС.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
198/13.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.24 и чл.27, ал.5 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Дава съгласие Община Рудозем да се присъедини към СДРУЖЕНИЕ
КЛЪСТЕР АЙТОС.
2.Упълномощава Кмета на Община Рудозем да е представляващ общината
в клъстера.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 157
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Рудозем
по Оперативна Програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005
„АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”, с проект „Предоставяне на социални и образователни
услуги на възрастни и деца с увреждания и техните семейства и икономически
неактивни лица в община Рудозем”.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
199/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с чл.61, ал.1 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Разрешава на Община Рудозем да кандидатства по Оперативна Програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО
ВКЛЮЧВАНЕ”, с проект „Предоставяне на социални и образователни услуги на
възрастни и деца с увреждания и техните семейства и икономически неактивни
лица в община Рудозем”.
2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с кандидат (партньор) по
проекта съгласно чл. 59 от ЗМСМА- партньор "ТЕЗА” ООД, ЕИК 0302272497 със
седалише София 1784, ж.к. „Младост” 1, бл.54А, лицензиран от НАПОО ЦПО,
лицензия № 20081225
3.Предоставя помещения в сградата на бивше училище в кв.”Възраждане”, общинска
собственост, за времето на изпълнение на проекта и със срок одобряване на
окончателния доклад на Управляващия орган по ОП „РЧР”.
4. Разрешава на Кмета на Община Рудозем да изготви и внесе необходимите документи
за кандидатстване.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 158
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци в Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
211/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 1, ал.1, т. 8, ал. 2, чл. 61у – чл. 61щ от Закона
за местните данъци и такси, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от
Административно-процесуалния кодекс
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци в Община Рудозем, както следва:
1. В чл.2 се създава нова точка 9 със следното съдържание:
„т.9. Данък върху таксиметров превоз на пътници.”
2. Създава се нов Раздел VI с текстове член 56в -56л:
Раздел VІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 56в. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност
по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от
Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за
автомобилните превози.
Чл. 56г. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300
(триста) лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата
на действащия размер за предходната година.
Чл.56д. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по Чл.
61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 56и. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
Община Рудозем ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено за нейната територия.
Чл. 56й. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ
–––––––––––––––––- , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметровпревоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
56г;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ
––––––––––––––––––––- , където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 56к. Данъкът по чл. 56г се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 56л. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 56 й, ал.2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017 год.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 159
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на преминаване през
публична общинска собственост и право на прокарване на външен канал и водопровод
за обект „Външен канал и водопровод на автомивка” в полза на „Креатив Алфа”
ЕООД, гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
212/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл.38а, ал.1
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество , чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр. Рудозем разрешава да се учреди сервитут в полза на
„Креатив Алфа” ЕООД, с ЕИК 203371589, адрес на управление: гр. Рудозем, ул.
„Атанас Буров” № 1, представлявано от Стиляна Динкова Копелева – Смолян, с ЕГН
ХХХХХХХХХХ, за право на преминаване през публична общинска собственост и
право на прокарване на външен канал и водопровод за обект „Външен канал и
водопровод на автомивка” през имоти публична общинска собственост, както следва:
Площ
Трайно
НТП на
Вид
Име на
заета от
Имот №
Адрес
предназимота
собственост собственик обекта в
начение
кв. м.
Имот
Населени
Общинска
Община
128
гр. Рудозем
Улици
122
места
публична
Рудозем
Общо:

128

2. Общински съвет гр. Рудозем приема и определя размера на обезщетението за
право на прокарване на външен канал и водопровод през посочените имоти публична
общинска собственост в размер на 2,50 лв. на кв. м. без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Общината Рудозем след заплащане на дължимите суми за
право на прокарване да извърши всички правни и фактически действия във връзка с
учредяване на сервитутното право.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 160
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на преминаване през
имоти частна общинска собственост в полза на „ЕВН България
Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив, КЕЦ Смолян
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
213/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.64 и сл. от Закона за
енергетиката, чл.193 и чл. 210 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет гр. Рудозем разрешава да се учреди право на сервитут в полза
на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив, КЕЦ Смолян, с ЕИК
115552190,адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37,
представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров
Величков за право на преминаване с цел присъединяване на офиси в бивша сграда на
„Горубсо” АД гр. Рудозем през имоти публична общинска собственост, както следва:

Имот
№

Адрес

Трайно
предназначение

Имот
501.53

гр. Рудозем

Урбанизирана
територия

НТП на
имота

Вид
собственост

Име на
собственик

Площ
заета от
обекта в
кв. м.

Комплексно
застрояване

Общинска
частна

Община
Рудозем

14,85

Общо:

Дължина
на обекта
в м.

14,85

2. Общински съвет гр. Рудозем приема и определя размера на обезщетението за
право на прокарване на кабели през посочените имоти частна общинска собственост в
размер на 2,50 лв. на кв. м. без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да извърши всички правни и
фактически действия във връзка с учредяване на сервитутното право.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

18,55
18,55

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 161
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.10.2016 г., ПРОТОКОЛ № 16
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на прокарване на кабел
с цел външно ел. захранване на Жилищен блок в гр. Рудозем в УПИ ІІ, кв. 56, през
имоти публична и частна общинска собственост в полза на „ЕВН България
Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив, КЕЦ Смолян
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
214/21.10.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.64 и сл. от Закона за
енергетиката, чл.193 и чл. 210 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет гр. Рудозем разрешава да се учреди сервитут в полза на „ЕВН
България Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив, КЕЦ Смолян, с ЕИК 115552190,
адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, представлявано от
Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, чрез
пълномощника си Пекьо Станчев Паунов – Ръководител КЕЦ – Смолян, с ЕГН
ХХХХХХХХХХ, за право на прокарване на кабели с цел външно ел. захранване на
Жилищен блок в гр. Рудозем в УПИ ІІ, кв. 56, през имоти частна общинска
собственост, както следва:

Име на
собственик

Площ
заета от
обекта в
кв. м.

Дължина
на обекта
в м.

Имот
№

Адрес

Трайно
предназначение

Имот
503.162

гр. Рудозем

Урбанизирана
територия

Комплексно
застрояване

Общинска
частна

Община
Рудозем

25,53

4,50

Имот
503.160

гр.
Рудозем

Урбанизирана
територия

За друг вид
озеленени
площи

Общинска
частна

Община
Рудозем

1,18

1,20

26,71

5,70

НТП на
имота

Вид
собственост

Общо:

2. Общински съвет гр. Рудозем приема и определя размера на обезщетението за
право на прокарване на кабели през посочените имоти частна общинска собственост в
размер на 2,50 лв. на кв. м. без ДДС.
3. Общински съвет гр. Рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно сервитут в
полза на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, с ЕИК 115552190, адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, представлявано от Роналд
Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, чрез
пълномощника си Пекьо Станчев Паунов – Ръководител КЕЦ – Смолян, с ЕГН
ХХХХХХХХХ, за право на прокарване на кабели подземно цел външно ел. захранване
на Жилищен блок в гр. Рудозем в УПИ ІІ, кв. 56, през имоти частна общинска
собственост, както следва:

Имот
№
Имот
503.159

Адрес

Трайно
предназначение

НТП на
имота

Вид
собственост

Име на
собственик

Площ
заета от
обекта в
кв. м.

Дължина
на обекта
в м.

гр. Рудозем

Урбанизирана
територия

Улици
/път/

Общинска
публична

Община
Рудозем

195,47

204,40

195,47

204,40

Общо:

4. Възлага на Кмета на Общината Рудозем след заплащане на дължимите суми за
право на прокарване да извърши всички правни и фактически действия във връзка с
учредяване на сервитутното право.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

