ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 399
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Приемане на Годишен план за работа за подготовка и сключване на
приватизационни сделки през 2019 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
48/22.03.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол
След проведено гласуване
РЕШИ:
На основание чл. 6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Общински съвет- Рудозем приема:
В Приватизационната програма за 2019г. да бъдат включени следните обекти:
№

Име на обекта

1.

Имот пл. №239 в УПИ I – Универсален
магазин, кв.40 по ПУП на село Елховец,
представляващ част от втория етаж на
масивна сграда (търговски обект), ведно с
външно стълбище

2.

Метален павилион “Скара - Бира”

Адрес

Очаквана
стойност в лв.

с. Елховец, общ. Рудозем
36 100,00

УПИ ІV,Кооппазар, кв.37
по ПУП на гр. Рудозем

6 650,00

Прогнозни приходи от приватизация на обектите, включени в плана - 42 750.00 лв.
Прогнозни разходи по провеждането на процедурите по приватизация - 3 000.00 лв.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували:12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: …………………..
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 400
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
42/21.03.2019 г., предложена кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов
и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.76,
ал.3 от АПК
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет - Рудозем приема Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, съгласно приложения проект.

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
РЕШЕНИЕ
№ 401
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49

Относно: Изменение на Решение № 397/28.02.2019 г. на Общински съвет-Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
43/21.03.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.37и,
ал.3, ал.12 и чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет- Рудозем изменя Решение № 397/28.02.2019 г. прието на заседание,
проведено на 28.02.2019 г. по протокол № 48, като:
В таблицата по т.3 определените цени за ниви и трайни насаждения се премахват.
2. В останалата си част Решение № 397/28.02.2019 г. прието на заседание, проведено на
28.02.2019 г. по протокол № 48 остава непроменено.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С: ………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 402
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Кандидатстване на Община Рудозем по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 по ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с проектно предложение "Изграждане на
модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и
община Мадан".
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
40/13.03.2019 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:
1. Дава съгласие да бъде подадено проектно предложение "Изграждане на модел за
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и
община Мадан" по процедура BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020.
2. Одобрява сключване на партньорско споразумение с община Мадан.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За:13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 403
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Рудозем
за 2018 г.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
44/21.03.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА
След проведено гласуване

РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем, приема отчет за изпълнение на Програма за управление на
отпадъците на Община Рудозем за 2018 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 404
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Отстъпване право на строеж в УПИ VІІІ- за ТП, кв.15 по ПУП на с.Бърчево
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
45/21.03.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр.с чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във
вр.с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката за имот УПИ VІІІ- за ТП, кв.15 по ПУП на с.Бърчево в
размер на 450,00 лева.
2. Учредява право на строеж в полза на “ Електроразпределение юг” ЕАД КЕЦ Смолян за
изграждане на трафопост върху следния недвижим имот– частна общинска собственост:
N
по
Ред
1.

Населено
Място
/ гр.с. /
С.Бърчево

Описание на имота

Площ
/кв.м/

Цена
/лв./

УПИ VІІІ- за ТП, кв.15

16

450

3.Възлага на кмета на общината да сключи договор в съответствие с условията по т.2.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 405
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Одобряване на оценка за право на надстрояване в УПИ ІІ, кв.15 по ПУП на
с.Бърчево
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
46/21.03.2019 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
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Асан Салихов Османов, право на надстрояване за офиси с площ 60,50
м на нежилищни сгради, находящи се в имот с идентификатор УПИ ІІ, кв.15 п.4 и 5 по ПУП
на с. Бърчево.
2. Нежилищните сгради са реализирани съгласно Договори за отстъпено право на
строеж от 07.08.2007 г .
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване с площ на надстрояване 60,50 м2 в размер на 300 лв. на Асан Салихов
Османов.
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.
2

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 406
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2019 г., ПРОТОКОЛ № 49
Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПУР на улица от ос.т.246 до
ос.т.257, между квартал 49 и квартал 48 по плана на с.Чепинци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
49/26.03.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание на 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 поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на ПУП- ПУР на улица от ос.т.246 до
ос.т.257, между квартал 49 и квартал 48, по плана на с.Чепинци, общ.Рудозем, обл.Смолян.
2. Разрешава изработване на проект ПУП- ПУР на улица от ос.т.246 до ос.т.257, между
квартал 49 и квартал 48, по плана 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: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

