ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 412
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот
собственост

-

частна общинска

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
63/22.05.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Закона за общинската
собственост
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1 .Общински съвет взема решение за безвъзмездно управление на имот - частна
общинска собственост - гараж с идентификатор 63207.501.43.17, находящ се в гр.
Рудозем, ул.”Васил Левски” на Общинска служба по земеделие - Рудозем за срок от пет
години.
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно за
безвъзмездно управление на имота с началника на Общинска служба по земеделие Рудозем .

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
РЕШЕНИЕ
№ 413
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда - публична общинска
собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
64/22.05.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.12 ал.З от Закона за общинската собственост и поради
изтичането на договора им за право на управление
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет взема решение за предоставяне за безвъзмездно управление на 4 /четири/
броя помещения, предназначени за административни нужди в недвижим имот-общинска
собственост, находящ се в гр.Рудозем, ул.”България” № 13 на Общинска служба по
земеделие - Рудозем за срок от пет години.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление на
помещенията с началника на Общинска служба по земеделие - Рудозем
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували:14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: …………………..
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 414
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
65/22.05.2019 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.41, ал.2 от ЗОС, във вр. с
чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласие за сключване на предварителен договор с Сабри
Фаиков Саидов за продажба на част от общински поземлен имот
с идентификатор и
2
63207.504.293 по КК на гр.Рудозем с площ 37 м , която да се присъедини към УПИ І-за
обществено обслужване , кв.32А по плана на гр.Рудозем с идентификатор 63207.504.238 по
КК на гр.Рудозем съгласно проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри.
2 .Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор за продажба по чл.15, ал.5
във вр.с ал.3 от ЗУТ по пазарни цени определени от експертна оценка на лицензиран
оценител в размер 28,00 лв. за квадратен метър без ДДС.

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
РЕШЕНИЕ
№ 415
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с

имоти-общинска собственост в община Рудозем за 2019 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
62/22.05.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8 ал.9 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем

актуализира Годишната програма за управление и

разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рудозем за 2018 г. както
следва : В ТОЧКА ІІІ,БУКВА Б .СГРАДИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРОДАДЕ се добавят :
Т.6 УПИ VІІ, кв.49 с.Елховец
Т.7 УПИ ІІІ, кв.10 с.Корита

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
РЕШЕНИЕ
№ 416
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – ПР на
имот № 247, УПИ VII- детска градина, УПИ VIII- озел., УПИ XVI- озел. и УПИ XVI в
квартал 35, по плана на с.Чепинци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
66/23.05.2019 г., предложена 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 поименно гласуване

РЕШИ:

1. Одобрява представеното задание за изработване на ПУП- ПР на имот № 247, УПИ VIIдетска градина, УПИ VIII- озел., УПИ XVI- озел. и УПИ XVI в квартал 35, по плана на
с.Чепинци, общ.Рудозем
2. Разрешава изработване на проект ПУП- ПР на имот № 247, УПИ VII- детска градина, УПИ
VIII- озел., УПИ XVI- озел. и УПИ XVI в квартал 35, по плана на с.Чепинци, общ.Рудозем.
3. Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите, съгласно закона
действия.
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
РЕШЕНИЕ
№ 417
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на
ГКПП Рудозем-Ксанти”.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
67/23.05.2019 г., предложена 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 във връзка с чл.129, ал. 1 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем одобрява ПУП – Парцеларен план на поземлени имоти с
№ 0.231, № 0.73, № 65.59, № 69.28, № 92.45, № 0.70, № 118.608, № 0.295, № 118.41, № 118.43
по КВС на село Чепинци, община Рудозем, обл.Смолян, с ЕКАТТЕ 80399 за обект „Външно
ел. захранване на ГКПП Рудозем-Ксанти”.
2. Одобреният проект на ПУП – Парцеларен план по т.1 да се публикува на интернет
страницата на общината в тридневен срок от одобряването му, съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ.
3. Обявлението за приетото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в
Държавен вестник, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ.

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
РЕШЕНИЕ
№ 418
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.05.2019 г., ПРОТОКОЛ № 51
Относно: Приемане на Наредба за рекламна дейност на територията на община Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
68/23.05.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.57, ал.1 във връзка с чл.56, ал.2 от
ЗУТ, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет - Рудозем приема Наредба за рекламна дейност на територията на община
Рудозем, съгласно приложения проект.

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

