ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 188
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 21
ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
29/17.02.2017 г., предложена кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.44, ал.1, т.21 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Рудозем за
периода 01.07.2016 год. – 31.12.2016 год.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 189
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 21

ОТНОСНО: Работа на Общински съвет – Рудозем за периода 01.07.2016 г. –
31.12.2016 година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
28/17.02.2017 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – д-р
Владимир Янков и на основание чл.15, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
След проведено гласуване
РЕШИ:

Приема Отчета за работата на Общински съвет–Рудозем през второто
полугодие на 2016 год. с направените в него изводи и препоръки.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 190
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 21
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ХХVІІ, кв.76 по
ПУП на гр.Рудозем, с идентификатор 63207.506.224
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
23/07.02.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за
общинска собственост 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, ал.1, т.3 от Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Сергей Здравков Крушовалиев и Росица Здравкова Бораджиева като наследници на Виолета Младенова Крушовалиева, право на пристрояване за
изграждане на гараж с РЗП 42,23 м2 към жилищна сграда, построена в имот с
идентификатор 63207.506.224, за който е отреден УПИ ХХVІІ, кв.76 по ПУП на
гр.Рудозем и съставен Акт № 465 / 20.10.2016 г. за частна общинска собственост,
вписан в служба по вписванията при районен съд – Мадан с вх. рег.№ 745 / 25.10.16 г.
2.Правото на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 15.06.1975 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
учредяване право на пристрояване към жилищна сграда построена съгласно Договор
за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имот - частна
общинска собственост представляващ в имот с идентификатор 63207.506.224, за който
е отреден УПИ ХХVІІ, кв.76 по ПУП на гр.Рудозем с площ на пристрояване 42,23 м2
в размер на 270 лв. на Сергей Здравков Крушовалиев и Росица Здравкова Бораджиева.
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: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 191
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 21
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх.№5786/25.10.2016 от Розета Чечкова-началник
на Общинска служба по земеделие-гр.Рудозем, за предприемане на необходимите
действия по предоставяне на следния имот
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
30/17.02.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински Съвет- гр. Рудозем дава съгласието си да се предостави гореописания
имот на Общинска служба по земеделие-Рудозем за издаване на решение по
чл.14.ал.1.т.1 от ЗСПЗЗ на Хазбие Асанова Мезинска по Решение №516/10.02.1993г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 192
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 21
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут - право на прокарване
през поземлени имоти общинска собственост, в полза на „ЕBН България
Електроразпределение „ ЕАД
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 33/21.02.2017 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.192,
чл.193 и чл.210 от ЗУТ, чл.38а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с Общинско имущество и чл.64 от Закона за енергетиката
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем разрешава да се учреди възмездно сервитут в
полза на „ЕBН България Електроразпределение „ ЕАД ”, за право на прокарване и
право на преминаване през частна общинска собственост, както следва:
№
по
ред
1

Имот

НТП

УПИ ІІкомлексен
приемател
ен пункт,
кв.49

парцел

Община
Землище
Местност
(ул.)
С.Елховец
Общ.Рудозем

Площ
имот
2730

Площ
заета от
обекта
М2
4,25

Дължина на
обекта м

Вид собств.

4,25

Общинска
частна

2. Общински съвет гр.Рудозем приема и определя размера на обезщетението за
право на прокарване и право на преминаване през посочените в т.1 имоти общинска
частна собственост в размер на 2,50 лв./м² (два лева и петдесет стотинки за един кв.м.)
без ДДС.
3. Упълномощава кмета след заплащане на дължимите суми за право на
прокарване и преминаване да извърши всички правни и фактически действия във
връзка с учредяване на правото на прокарване и преминаване. Възлага на Кмета на
община Рудозем изпълнението на горното решение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 193
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.02.2017 г., ПРОТОКОЛ № 21
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут - право на прокарване
през поземлени имоти общинска собственост , в полза на „ЕBН България
Електроразпределение „ ЕАД
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
34/21.02.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.192, чл.193 и чл. 67, ал. 2 от
Закона за енергетиката.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем разрешава да се учреди сервитут в полза на „ЕBН
България Електроразпределение „ ЕАД ” , за право на прокарване на кабел за външно
ел.захранване и право на преминаване през публична общинска собственост , както
следва:
№
по
ред
1
2

Имот

НТП

Улична
регулация
Улична
регулация

улица
улица

Община
Землище
Местност
(ул.)
С.Елховец
Общ.Рудозем
С.Елховец
Общ.Рудозем

Площ
имот

Площ
заета от
обекта
М2
135,45
100,75

Дължина на
обекта м
135,40
100,70

Вид собств.
Общинска
публична
Общинска
публична

2. Упълномощава кмета да извърши всички правни и фактически действия във
връзка с учредяване на правото на прокарване и преминаване. Възлага на Кмета на
община Рудозем изпълнението на горното решение.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

