ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 245
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Даване на съгласие да бъдат предприети необходимите
действия по отношение на имот публична общинска собственост във
връзка с реализиране на проект “ Облагородяване на централен градски
площад-гр.Рудозем“
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 136/31.07.2017 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от
ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.5, ал.6 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет Рудозем разрешава в част от поземлен имот с
идентификатор 63207.501.59 по кадастралната карта на гр.Рудозем, който е
публична общинска собственост с предназначение първостепенна улична
мрежа, да бъдат извършени промени както следва: площ с размер 890 кв.м.
приема предназначение за площад, съответно 2312 кв.м. от имота за
второстепенна улица, като за тези части се образуват самостоятелни
имоти.
2. Общински съвет Рудозем възлага на кмета на община Рудозем да
проведе процедурите по т.1.
3.Дава съгласие кмета на община Рудозем да извърши процедиране на
строителни книжа, състоящо се във: възлагане на проектиране,
разрешаване на строителство и въвеждане в експлоатация за обект
„Облагородяване на централен градски площад-гр.Рудозем”
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:.............................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 246
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2017 г., ПРОТОКОЛ № 28
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване

на ПУП – план за регулация и застрояване на част от поземлен имот с №
000061, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем, обл.Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди
Докладна записка № 137/01.08.2017 г., предложена кмета на Община
Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.3 и чл.124б, ал.1 от
ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен
устройствен план – План за регулация и застрояване на част от поземлен
имот с № 000061, с площ 0.910 (910 кв.м.), в отдел 480/а, в землището на с.
Чепинци, общ. Рудозем, обл.Смолян.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на част от поземлен имот с № 000061, с площ
0.910 (910 кв.м.), в отдел 480/а, в землището на с. Чепинци, общ. Рудозем,
обл.Смолян.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите,
съгласно закона действия.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:.............................
/д-р Владимир Янков /

