ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 338
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.06.2018 г., ПРОТОКОЛ № 40
Относно: Придобиване като частна общинска собственост на поземлен имот №
118928 в землището на с. Чепинци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
90/20.06.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС,
чл. 8, т. 7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и във връзка с чл. 54 от ЗДС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласието си за безвъзмездно прехвърляне на
поземлен имот № 118928 в землището на с. Чепинци - частна държавна
собственост с площ 0,500 дка, като частна общинска собственост в полза на
община Рудозем по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да придвижи процедурата по придобиване на
собственост на горепосочения имот, както и да подпише необходимия договор за
безвъзмездно прехвърляне на имота по т. 1

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Зам.председател на Об.С:…….................................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 339
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.06.2018 г., ПРОТОКОЛ № 40
Относно: Придобиване като публична общинска собственост на поземлен имот
№ 000254 в землището на с. Чепинци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
91/20.06.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС,
чл. 8, т. 7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и във връзка с чл. 54 от ЗДС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласието си за безвъзмездно прехвърляне на
поземлен имот № 000254 в землището на с. Чепинци - частна държавна
собственост с площ 0,910 дка, като публична общинска собственост в полза на
община Рудозем по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да придвижи процедурата по придобиване на
собственост на горепосочения имот, както и да подпише необходимия договор за
безвъзмездно прехвърляне на имота по т. 1

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Зам.председател на Об.С:…….................................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 340
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.06.2018 г., ПРОТОКОЛ № 40
Относно: Допълнение на Решение №33/25.05.2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 93/20.06.2018 г. , предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с
проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем”
1.Обект: Благоустрояване на вътрешни улици и междублокови дворни
пространства в гр. Рудозем –Лот III.
Реконструкция на ул.”Стефан Стамболов” и прилежащи пресечки и междублокови
пространства.
2.Реконструкция на ул.”Трамповска”, с.Чепинци, общ.Рудозем.
3.Реконструкция на уличната мрежа в с. Бяла река, общ. Рудозем,
подобект:Реконструкция на улица от О.Т. 245 до О.Т. 231, общ.Рудозем.
4.Реконструкция на уличната мрежа в с.Бърчево, общ.Рудозем:
-подобект: Реконструкция на улица от О.Т. 82 до О.Т. 121;
-подобект: Реконструкция на улица от О.Т. 62 до О.Т. 74;
5. „Реконструкция на ул. „Енгеровска“ с. Елховец, общ. Рудозем“
по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.001 Улици ”Строителство,
реконструкция и /или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръжения и принадлежностите към тях” по подмярка 7.2” Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони „ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
„Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем” отговарят на

Приорите 2: „Развитие и модернизация на местната инфраструктура”, Специфична
цел: ”Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа”, точка 1.
„Реконструкция и изграждане на пътната инфрастуктура в общината” от
Общинския План за Развитие 2014 - 2020 г.
III.Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
подготви необходимите документи за кандидатстване с проект „Реконструкция и
рехабилитация на улици в община Рудозем”

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Зам.председател на Об.С:…….................................
/Диан Малеков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 341
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.06.2018 г., ПРОТОКОЛ № 40
Относно: Отдаване под наем на имоти – общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
92/20.06.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от НРПУРОИ
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 десет
години на общински недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи
УПИ VІ- за производство и услуги , кв. 49 по ПУП на с.Елховец с площ 433 м 2 ведно с
построена в него двуетажна сграда със застроена площ 132 м2 и УПИ V- за производство и
услуги , кв. 49 по ПУП на с.Елховец с площ 682 м2 ведно с построени в него едноетажна
сграда със застроена площ 171 м2 за производствени дейности .
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на недвижимите
общински имоти по т. 1 под наем, 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 при минимална тръжна месечна наемна цена в размер на
1620,00 лв. (с вкл. ДДС).

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Зам. председател на Об.С:…….................................
/Диан Малеков /

