ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 344
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Допълнителна парична вноска за обезпечаване на производството по
ликвидация на търговско дружество «СПОРТНИ БАЗИ – РУДОЗЕМ» ЕООД
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
94/21.06.2018 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – г-н
Владимир Янков и на основание чл.21, ал.2,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.9 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 134,ал.1, чл.137, ал.1,т.9, чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.9,
ал.1, т.10 от Наредба за упражняване на собственост върху общинската част от капитала
на търговските дружества
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем дава съгласие да се направи допълнителна парична
вноска за обезпечаване на производството по ликвидация на търговско дружество
„СПОРТНИ БАЗИ - РУДОЗЕМ” ЕООД в размер на 16 254,73 лв. /шестнадесет хиляди
двеста петдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки/, представляващи начислени,
но неизплатени възнаграждения на персонала и задължения към едноличния собственик
на капитал – Община Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 9
Против: 3
Въздържали се: 2
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 345
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Актуализация на бюджет 2017 г. и приемане на отчета за изпълнението му
към 31.12.2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
97/13.07.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с
чл.46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на
община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема актуализация на Бюджет 2017 г. и отчета за изпълнение на бюджета към
31.12.2017 год., съгласно Обяснителна записка, Приложение №1 /Актуализация/,
Приложение № 2 /Бюджет/, Приложение № 3 /Средства от ЕС – Разплащателна агенция/,
Приложение № 4 /Средства от ЕС – Национален фонд/, Приложение № 5 /Чужди
средства/, Приложение № 6 и 6А /Други международни програми/, Приложение № 7
/общински дълг/.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 12
Против: -Въздържали се: 2
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 346
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Приемане на изпълнението на Бюджет 2018 г. към 30.06.2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
106/26.07.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с
чл.46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на
община Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета към
записка, Приложение №1 /Бюджет/, Приложение
Приложение № 3 /Други международни програми/,
Национален фонд/, Приложение № 5 /Средства
Приложение № 6 /Чужди средства/.

30.06. 2018 г., съгласно Обяснителна
№ 2 /Други европейски средства/,
Приложение № 4 /Средства от ЕС –
от ЕС – Разплащателна агенция/,

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 10
Против: -Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 347
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Актуализация на Бюджет 2018 г. към 01.07.2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
107/26.07.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,т.6 и ал.2 , във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, във връзка с чл.124 от ЗПФ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема плана на бюджет към 01.07.2018 г., съгласно Приложение №1 и Приложение
2 /Поименен списък на капиталови разходи/.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 10
Против: -Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 348
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ Х Кв.19 по ПУП на с.
Елховец
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
98/23.07.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание на 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 Ясен Милков Кехайов, право на пристрояване за покрита тераса с
площ 55,10 м2 към жилищна сграда, находящ се в УПИ Х, Кв.19 по ПУП на с.Елховец,
за който е съставен Акт № 547 / 11.07.2018 г. за частна общинска собственост.
2. Собствеността на жилищна сграда е придобита със Договор за отстъпено право
на строеж от 19.12.1983 г.
3. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на пристрояване с площ на пристрояване 55,10 м2 в размер на 280,00 лв. на Ясен
Милков Кехайов.
4. Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / 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: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 349
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Одобряване на оценка за право на надстрояване в УПИ ХІХ Кв.40 по ПУП на
с. Елховец
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
99/23.07.2018 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. 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 Румен Замфиров Демирев, право на надстрояване с площ 70 м2 на
гараж, находящ се в УПИ ХІХ, Кв.40 по ПУП на с.Елховец, за който е съставен Акт №
512 / 28.02.2017 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на сградата е придобита с Нотариален акт № 135, том ІІ, рег.№
2836, дело № 313/2015 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване с площ 70 м2 в размер на 350,00 лв. на Румен Замфиров Демирев.
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / 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: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 350
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Продажба на едноетажна сграда - БКТП с идентификатор 63207.502.245.2 –
частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
100/25.07.2018 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 едноетажна
сграда - БКТП със застроена площ 6 м2с идентификатор 63207.502.245.2 ведно с
оборудването, съоръженията и външно електрозахранване попадаща в УПИ VІІ, кв.39 по
ПУП на гр.Рудозем
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
едноетажна сграда – БКТП с
идентификатор 63207.502.245.2 ведно с
оборудването, съоръженията и външно
електрозахранване попадаща в УПИ
VІІ, кв.39 по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.502.245

Площ
/кв.м/

Налчална
Тр.цена
с ДДС/лв./

6

79373,00

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: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 351
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Продажба на УПИ VІ, кв.117 по ПУП на с.Чепинци, – частна общинска
собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
101/25.07.2018 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 VІ, кв.117
по ПУП на с.Чепинци, общ.Рудозем
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 VІ, кв.117 по ПУП на
с.Чепинци

168

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
1500,00

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: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 352
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Одобряване на оценка за право на надстрояване в УПИ ІІ Кв.107 по ПУП на
гр.Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
102/25.07.2018 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. 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 Ивко Чолаков Даракчиев, право на надстрояване с площ 33 м2 на
гараж с идентификатор 63207.504.235.25, находящ се в УПИ ІІ, Кв.107 по ПУП на гр.
Рудозем с идентификатор 63207.504.235, за който е съставен Акт № 233 / 21.01.2012 г. за
частна общинска собственост.
2.Собствеността на сграда е придобита с Нотариален акт № 302, том ІІ, рег.№ 2558,
дело № 306/2003 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване с площ 33 м2 в размер на 250,00 лв. на Ивко Чолаков Даракчиев.
4.Общински съвет Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да издаде
заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / 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: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 353
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Предложение за учредяване на сервитут - право на преминаване и право
на прокарване на подземна тръбна канална мрежа с оптични кабели за пренос на данни
през общинска собственост, в полза на „ГЛОБАЛ ТРЪСТ” ООД гр.Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
103/25.07.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и ал.6 от ЗОС, във
връзка с чл.32 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет- Рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно сервитут в полза
на „ГЛОБАЛ ТРЪСТ” ООД с ЕИК 200211921, със седалище и адрес на управление:
гр.Рудозем, ул.”В.Левски” бл.3, ет.1, ап.3, представлявано от Венцислав Венциславов
Пехливанов за право на преминаване и право на прокарване на тръбна-канална мрежа с
оптични кабели за пренос на данни през публична общинска собственост, представляваща
имоти, както следва:

№
по
ред

Имот

НТП

Землище

1

63207.97.34

За местен път гр.Рудозем

2

80399.17.122

За местен път с.Чепинци

3

80399.0.19

За местен път с.Чепинци

Площ
имот

1387
кв.м
1659
кв.м

Засегна
та
Дължина
площ
Вид
/сервитут/
/сервит
собств.
(м)
ут/
(м2)
70
176
Общинска
публична
110
275
Общинска
публична

313
8
кв.м
Обща площ с право на преминаване и право на прокарване 188 м²
на тръбна-канална мрежа с оптични кабели:

19

Общинска
публична

2. Упълномощава кмета на община Рудозем да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с учредяване на правото на прокарване и правото на преминаване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 11
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 354
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Продажба на УПИ ІХ, кв.46 по ПУП на с.Пловдивци ведно с построена в него
сграда, общ.Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
105/26.07.2018 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 имот УПИ ІХ,
кв.46 по ПУП на с.Пловдивци ведно с построена в него сграда.
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 ІХ, кв.46 по ПУП на застроена и незастроена площ 88 м2
с.Пловдивци
ведно
с ведно с построена в него двуетажна
построена в него сграда
сграда със застроена площ 49 м2.

Налчална
Тр.цена
без ДДС/лв./
Земя-570,00
Сграда1120,00
Общо1690,00

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: 11
Гласували: 11
За: 11
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 355
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Предложение за учредяване на сервитут - право на прокарване на кабелно
захранване за обект „Оптично кабелно захранване за ГКПП Рудозем-Ксанти” в полза на
Областна администрация -Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
108/27.07.2018 г., предложена от от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и ал.6 от ЗОС, във
връзка с чл.32 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет- Рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно сервитут в полза
на Областна администрация-Смолян, БУЛСТАТ 120068166, с административен адрес:
гр.Смолян, бул.”България” № 14, представлявана от Недялко Живков Славов-Областен
управител на област Смолян за право на прокарване на кабелно захранване за обект
„Оптично кабелно захранване за ГКПП Рудозем-Ксанти”през публична общинска
собственост, представляваща имоти, както следва:

Имот
63207.501.59

Трайно
предназначен
ие
Урбанизирана
територия

Площ
имот

НТП

Адрес

За
първостепенна
улица
За
второстепенна
улица
За
второстепенна
улица
За
първостепенна
улица

гр.Рудозем,
бул.”България
”
гр.Рудозем,
ул.”Васил
Левски”
гр.Рудозем,
ул.”Стефан
Стамболов”
гр.Рудозем,
бул.”България
”

8174
кв.м

гр.Рудозем,
ул.”Капитан
Петко
Войвода”
гр.Рудозем,
ул.”Капитан
Петко
Войвода”

63207.501.44

Урбанизирана
територия

63207.501.36

Урбанизирана
територия

63207.501.15
8

Урбанизирана
територия

63207.503.10

Урбанизирана
територия

За паркинг

63207.503.83

Урбанизирана
територия

За
второстепенна
улица

Площ
заета от
обекта
(м2)
22

Дължина
на обекта
(м)

Вид
собств.

56

Общинска
публична

4212
кв.м

45

112

Общинска
публична

8270
кв.м

47

118

Общинска
публична

778
кв.м.

28

71

Общинска
публична

518
кв.м.

4

9

Общинска
публична

1614
кв.м

229

571

Общинска
публична

2. Общински съвет- Рудозем разрешава да се учреди възмездно сервитут в полза на
Областна администрация-Смолян, БУЛСТАТ 120068166, с административен адрес:
гр.Смолян, бул.”България” № 14, представлявана от Недялко Живков Славов-Областен
управител на област Смолян за право на прокарване на кабелно захранване за обект
„Оптично кабелно захранване за ГКПП Рудозем-Ксанти” през частна общинска
собственост, представляваща имот, както следва:

Имот
63207.503.12

Трайно
предназначени
е
Урбанизирана
територия

НТП

Адрес

За търговски
обект,
комплекс

гр.Рудозем
ул.”Капитан
Петко
Войвода”

Площ
имот
1532
кв.м

Площ
заета от
обекта
(м2)
34

Дължин
а на
обекта
(м)
84

Вид
собств.
Общинска
частна

3.Общински съвет-Рудозем определя цена на обезщетението за правото на
прокарване на кабелно захранване за обект „Оптично кабелно захранване за ГКПП
Рудозем-Ксанти” през посочения имот частна общинска собственост, в размер на 2.50 лв.
на кв.м.
4. Възлага на Кмета на община 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: 11
Гласували: 11
За: 11
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 356
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Одобряване на Годишен доклад за 2017г., относно наблюдение изпълнението
на Общинския План за Развитие на община Рудозем за периода 2014-2020г., и приемане
на Годишна индикативна програма на община Рудозем за 2018 г., относно реализация
на ОПР- Рудозем 2014-202г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
109/27.07.2018 г., предложена от от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.23, т.4 от ЗРР и чл.91, ал.4 от ППЗРР и на основание чл.24,
т.4 от ЗРР и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет - Рудозем, одобрява Годишен доклад за 2017 година, относно

изпълнение на Общинския план за развитие на община Рудозем за периода 2014 2020 г.
2. Общински съвет - Рудозем, приема Индикативна годишна програма на община

Рудозем за 2018 година, относно реализация на Общински план за развитие на
община Рудозем за периода 2014-2020 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 357
По протокол № 42 / 31.07.2018 г.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017г.
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за Проект „Подобряване на материалната база на
образователната инфраструктура на Община Рудозем“, сключен между Община Рудозем и
ДФ „Земеделие”.
На основание: чл.21, ал.1 т.10 и т.24 и чл. 27 ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „Подобряване на материалната база на образователната
инфраструктура на Община Рудозем“, сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №136, ЕИК
по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Живко Тодоров Живков,
Общинският съвет Рудозем

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Рудозем да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер на 968 977,57 лв. (словом: деветстотин шестдесет и осем хиляди
деветстотин седемдесет и седем лева и петдесет и седем стотинки) за обезпечаване
на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017 г. 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“ по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г. проект „Подобряване на материалната база на образователната
инфраструктура на Община Рудозем“сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017 г.и
да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3. Възлага на кмета на Община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансово финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане по
Договор № 21/07/2/0/00546 от 05.12.2017 г.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет - Рудозем , проведено
на 31.07.2018 г. , Протокол № 42 , т. 16 от дневния ред по доклад № 112 / 31.07.2018 г.
при кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 12 гласа „за”,
0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет –
Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 358
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 31.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 42
Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП –
Парцеларен план (ПП)за имот с № 1.207 и № 1.442 по КВС на землището на с.Елховец и
плана на махала „Въргови кашли”, общ. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
87/11.06.2018 г., предложена от от 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, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за
имот с № 1.207 и № 1.442 по КВС на землището на с. Елховец и плана на махала
„Въргови кашли”, общ. Рудозем, ведно със съпътстващите го приложения.
2. Разрешава изработване на проект ПУП- Парцеларен план (ПП) за имоти с № 1.207
и 1.442 по КВС на землището на с. Елховец и плана махала „Въргови кашли”, общ.
Рудозем.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите , съгласно закона
действия.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

