ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 125
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост в Община Рудозем за 2020г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
155/22.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - 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 2020 г. както следва
1.В ТОЧКА ІІІ,БУКВА Г .УПИ, ИМОТИ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРОДАДЕ СЕ ДОБАВЯ :
N
по
Ред
1.

Местонахождение

Площ

на имота

/м2/

Имот с идентификатор 63207.506.851 по КК на гр.Рудозем

18

Имот с идентификатор 63207.506.848 по КК на гр.Рудозем

36

Имот с идентификатор 63207.502.61 по КК на гр.Рудозем

451

Имот с идентификатор 63207.504.2 по КК на гр.Рудозем

589

2

3
4

2.В ТОЧКА ІІІ,БУКВА А т.1.2 . ИМОТИ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ СЕ ДОБАВЯ :

N
по
Ред
1.

Местонахождение

Площ

на имота

/м2/

Част от имот с идентификатор 63207.506.113 – за обект
комплекс за образование по КК на гр.Рудозем, ул.”Васил

1,00

Априлов”

2.

Част от имот с идентификатор 63207.501.51 – комплексно
застрояване по КК на гр.Рудозем, ул.”Васил Левски”

1,00

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 126
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Продажба на имот с идентификатор 63207.506.848 по КК на гр.Рудозем
– частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
151/13.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - 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 с
идентификатор 63207.506.848 по КК на гр. Рудозем с площ 36 м2, за който е съставен
АЧОС № 707/15.09.2020 г.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по

Местонахождение

Ред
1.

Площ

на имота
имот с идентификатор
63207.506.848

Налчална
Тр.цена
без ДДС/лв./

36 м2

900 ,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 VІ 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: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 127
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
149/06.10.2020 г., предложена от от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.22 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 пет
години на част от общински имот в имот с идентификатор 63207.501.51 по КК на гр.
Рудозем за който е отреден УПИ І-КЖЗ, кв.34 , частна общинска собственост – за
поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2 в гр. Рудозем, ул. „Васил Левски“ съгласно
схема за монтаж на вендинг автомат издадена от Главния архитект .
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на частта от
недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване по
реда на Глава VІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна наемна цена
в размер на 10 ,00 лв. (с вкл. ДДС).

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 128
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 158/22.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл.22
от НРПУРОИ, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
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 пет
години на части от общински недвижим имот, частна общинска собственост както
следва :
N
по

Описание на

Местонахождение

Предназначение

Начална

имота

на имота

на имота

Тр.цена с

Ред
1

ДДС/лв/
Терен с
площ 1 м2

Имот с идентификатор
63207.506.113 – за обект
комплекс за образование
по КК на гр.Рудозем,
ул.”Васил Априлов”

За поставяне на
вендинг автомат

10,00

2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на части от
недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване
по реда на Глава VІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 129
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Одобряване на оценка за продажба на
имот с идентификатор
63207.502.61, за който е отреден УПИ ІV, кв.43 А по плана на гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
154/19.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
продажбата на имот с идентификатор 63207.502.61, за който е отреден УПИ ІV, кв.43 А
по плана на гр. Рудозем с площ 451 м2 в размер на 3400,00 лв. без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 130
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.504.2,
за който е отреден УПИ ХVІ, кв.27 по плана на гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
153/19.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за
продажбата на имот с идентификатор 63207.504.2, за който е отреден УПИ ХVІ, кв.27
по плана на гр. Рудозем с площ 589 м2 в размер на 3000,00 лв. без ДДС.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 131
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Постъпило искане с вх.№ Р-3604/25.08.2020 г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- Рудозем за предприемане на необходимите
действия по предоставяне на земеделски имот.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
157/22.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към
ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с искане с вх.№ Р-3604/25.08.2020 г.
от Розета Чечкова- Началник на Общинска служба по земеделие-Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем дава съгласието си имот № 63207.34.24 – Ливада, с
площ 1 563 кв.м., част от поземлен имот № 63207.34.22, собственост на Община
Рудозем, при съседи: поземлен имот с № 63207.34.21 и площ 1 034 кв.м, поземлен имот
с № 63207.33.23 и площ 52 583 кв.м, поземлен имот с № 63207.35.8 и площ 8 355 кв.м,
проектен имот с идентификатор № 63207.34.23 и площ 125 кв.м, във връзка с Решение
№ 275/ 10.12.1992 г. да се предостави на Общинска служба по земеделие- гр.Рудозем за
издаване на решение по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, в полза на наследниците на Асан
Мехмедов Адемски.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 132
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Постъпило искане с вх.№ Р- 4587/20.10.2020 г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- Рудозем за предприемане на
необходимите действия по предоставяне на земеделски имот.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
156/22.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ПЗР към
ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с искане с вх.№ Р-4587/20.10.2020 г.
от Розета Чечкова- Началник на Общинска служба по земеделие-Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем дава съгласието си имот № 11870.5.48 – Гори и
храсти в земеделски земи, с размер 531 кв.м, част от поземлен имот № 11870.5.42, с
площ 2387 кв.м, собственост на Община Рудозем при съседи: поземлен имот с №
11870.5.47, поземлен имот с № 11870.5.32, да се предостави на Общинска служба по
земеделие- гр.Рудозем за издаване на решение по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ, в полза на
наследниците на Фатме Асанова Аянска
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 133
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.10.2020 г., ПРОТОКОЛ № 13
Относно: Актуализация на Инвестиционната програма в частта „Капиталови
разходи” на Община Рудозем за 2020 г. и плануване на средства за разплащане на
просрочени задължения за снегопочистване и опесъчаване на вътрешни улици на
територията на община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
159/23.10.2020 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124, ал. 2 и чл.127, ал.2 от ЗПФ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем одобрява:
1. Актуализираната Инвестиционна програма, в частта „Капиталови разходи” на
Община Рудозем за 2020 г., съгласно Приложение № 1.
2. Актуализацията в дейност 832 ”Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища”, параграф §10-20 „Разходи за външни услуги” с
20 000лв.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

