ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 218
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Даване на мандат от Общински съвет - Рудозем за представяне позицията
на общината, съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при
участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област
Смолян, което ще се проведе на 30.06.2021 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
106/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.198е, ал.5 и ал.3 от Закона за водите във връзка с чл.5, ал.5
и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. Общински съвет - Рудозем дава мандат на кмета на община Рудозем, в
качеството му на представител на общината в Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян, за
представяне позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на
30.06.2021 г. редовно заседание, както следва:
1. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК
– Смолян за 2020 г. и да гласува „за” приемане на така представеният отчет.
2. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за
2020 г. и да гласува „за” приемане на така представеният отчет.
3. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на Отчета за изпълнението на подробната инвестиционна
програма на „ВиК” ЕООД - гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична
държавна и публична общинска собственост и да гласува „за” приемане на така
представеният отчет.
4. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на проекта на бюджет на Асоциация по ВиК – Смолян за 2021
г. и да гласува „за” приемане на така представения проект на бюджет.
5. Дава мандат на кмета на община Рудозем за представяне позицията на
общината при обсъждане на подробна Инвестиционната програма на „ВиК” ЕООД - гр.
Смолян за 2021 г. и да гласува „за” приемане на така представената Програма.

ІІ. При невъзможност кметът на община Рудозем да участва в редовното
заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе
на 30.06.2021 г., Общински съвет - Рудозем упълномощава инж. Недко Фиданов
Кулевски - заместник –кмет на община Рудозем за представител на общината, който да
участва в заседанието и да изрази горепосочената позиция.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 219
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
131/17.06.2021 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 Закона за общинската собственост
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем актуализира Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. както
следва:
1.В ТОЧКА ІІІ, БУКВА А т.1.2 ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕТО
ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ СЕ ДОБАВЯ:
№
по
ред

Местонахождение на имота

Площ
/м2/

1.

Част от имот с идентификатор 63207.501.45 по
КК на гр. Рудозем

1

2.

Част от имот с идентификатор 63207.501.36 по
КК на гр. Рудозем

1

3.

Част от имот с идентификатор 63207.501.36 по
КК на гр. Рудозем

1

4.

Част от имот с идентификатор 63207.501.59 по
КК на гр. Рудозем

1

5.

Част от имот с идентификатор 63207.501.59 по
КК на гр. Рудозем

1

6.

Част от имот с идентификатор 63207.501.59 по
КК на гр. Рудозем

1

7.

Част от имот с идентификатор 63207.501.43 по
КК на гр. Рудозем

16

8.

Част от имот с идентификатор 63207.501.174
по КК на гр. Рудозем

1

9.

Част от имот с идентификатор 63207.501.36 по
КК на гр. Рудозем

1

10.

Част от имот с идентификатор 63207.501.51 по
КК на гр. Рудозем

3

11.

Част от имот с идентификатор 63207.501.168
по КК на гр. Рудозем

1

12.

Част от имот с идентификатор 63207.503.12 по
КК на гр. Рудозем

5

13.

Част от имот с идентификатор 63207.503.43 по
КК на гр. Рудозем

3

14.

Част от имот тангентиращ към имот с пл.
№959, кв.113, с. Чепинци

3,5

15.

Част от имот тангентиращ към УПИ II-323,
кв.45, с. Чепинци

2

16.

Част от имот с идентификатор 63207.501.51 по
КК на гр. Рудозем

1

17.

Част от имот с идентификатор 63207.501.162
по КК на гр. Рудозем

1

18.

Част от имот с идентификатор 63207.503.12 по
КК на гр. Рудозем

1

2.В ТОЧКА ІІІ,БУКВА Г .УПИ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРОДАДЕ СЕ ДОБАВЯ :

N
по

Местонахождение

Площ

на имота

/м2/

1.

Част от имот с идентификатор 63207.501.122 по КК на
гр. Рудозем

25 м2

2.

Имот с идентификатор 63207.503.127 , за който е
отреден УПИ ХVІІІ, кв.101 по плана на гр. Рудозем

786 м2

3.

УПИ Х-964, кв.109 по ПУП на село Чепинци, общ.
Рудозем

108 м2

4.

УПИ ХІ-965, кв.109 по ПУП на село Чепинци, общ.
Рудозем

52 м2

Ред

5.

УПИ ХІ-966, кв.112 по ПУП на село Чепинци, общ.
Рудозем

127 м2

6.

УПИ VІ, кв.1 по частична регулационна преписка за с.
Войкова лъка

500 м2

7.

УПИ ХVІ-69, кв.10 по плана на с. Чепинци, общ.
Рудозем

322 м2

Имот с идентификатор 63207.503.259, за който е
отреден УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр.Рудозем

661 м2

9.

Част от имот с идентификатор 63207.506.322 по КК на
гр. Рудозем

102 м2

10.

УПИ ХІІ-969, кв.112 по ПУП на село Чепинци, общ.
Рудозем

79 м2

11.

Част от имот с идентификатор 63207.503.71 по КК на
гр. Рудозем

631 м2

12.

Част от имот с идентификатор 63207.502.28 по КК на
гр. Рудозем

561 м2

8.

3.В ТОЧКА ІІІ,БУКВА В УПИ В КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА .
УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА СЕ ДОБАВЯ :

N
по

Местонахождение

Площ

на имота

Ред
1.

УПИ VІІ, кв.5 п.1 по ПУП на с. Рибница

24 м2

2.

УПИ VІІ, кв.5 п.2,3,4 по ПУП на с. Рибница

74 м2

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
№ 220
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24

РЕДОВНО

Относно: Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.503.259,
за който е отреден УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
130/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 от 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 63207.503.259, за който е отреден УПИ VІІ, кв.48
по плана на гр. Рудозем с площ 661 м2 в размер на 3450 лв. без ДДС.
ІІ. Да се извърши продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на Веселин Асенов
Хайрлов и Бисер Асенов Михайлов.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 221
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24

РЕДОВНО

Относно: Одобряване на оценка за продажба на имот с идентификатор 63207.503.127,
за който е отреден УПИ ХVІІІ, кв.101 по плана на гр. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
127/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 41, ал. 2 от 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 63207.503.127, за който е отреден УПИ ХVІІІ,
кв.101 по плана на гр. Рудозем с площ 786 м2 в размер на 4 100 лв. без ДДС.
ІІ. Да се извърши продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на Хубен Латинов
Кавалски.

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
№ 222
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24

РЕДОВНО

Относно: Одобряване на оценка и продажба на УПИ VІ, кв.1 по частична регулационна
преписка за с. Войкова лъка общ. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
121/17.06.2021 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 УПИ VІ, кв.1 по частична регулационна преписка за с. Войкова лъка, общ.
Рудозем с площ 500 м2 в размер на 1750 лв. без ДДС.
ІІ. Да се извърши продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на Бахри Сабиев
Мустанов.
ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Войкова
лъка.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 223
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24

РЕДОВНО

Относно: Одобряване на оценка и продажба на УПИ ХVІ-69, кв.10 по плана на с.
Чепинци, общ. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
120/17.06.2021 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 УПИ ХVІ-69, кв.10 по ПУП на с. Чепинци, общ. Рудозем с площ 322 м2 в
размер на 1930,00 лв. без ДДС.
ІІ. Да се извърши продажба по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС на Хайри Ферхадов
Трампов .
ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Чепинци.

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
№ 224
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ УПИ
Х-964, кв.109 по ПУП на село Чепинци, общ. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
123/17.06.2021 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 УПИ Х-964,
кв.109 по ПУП на с. Чепинци, за който е съставени АЧОС № 780/06.06.2021 г.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на глава
VІ от НРПУРОИ на следният недвижим имот:
N
по

Местонахождение

Площ

Ред

на имота

/м 2/

1.

УПИ Х-964, кв.109 по ПУП
на с. Чепинци

108

Налчална
Тр.цена
без ДДС/лв./
2380,00

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на имота по
т.2 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.
4. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Чепинци.
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
№ 225
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ УПИ
ХІ-965, кв.109 по ПУП на село Чепинци, общ. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
124/17.06.2021 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 УПИ ХІ, кв.109
по ПУП на с. Чепинци, за който е съставени АЧОС № 771/20.04.2021 г.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на глава
VІ от НРПУРОИ на следният недвижим имот:
N
по

Местонахождение

Площ

Ред

на имота

/м 2/

1.

УПИ ХІ-965, кв.109 по
ПУП на с.Чепинци

52

Налчална
Тр.цена
без ДДС/лв./
1150,00

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на имота по
т.2 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.
4. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Чепинци.
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
№ 226
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост представляващ УПИ
ХІ-966, кв.112 по ПУП на село Чепинци, общ. Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
122/17.06.2021 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 УПИ ХІ, кв.112
по ПУП на с. Чепинци, за който е съставени АЧОС № 779/25.05.2021 г.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
глава VІ от НРПУРОИ на следният недвижим имот:
N
по

Местонахождение

Площ

Ред

на имота

/м 2/

1.

УПИ ХІ-966, кв.112 по
ПУП на с. Чепинци

127

Налчална
Тр.цена
без ДДС/лв./
2800,00

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на имота по
т.2 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.
4. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Чепинци.
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
№ 227
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
107/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.59 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем бул. „България“ съгласно схема с Изх. № 136/09.04.2021 г. за монтаж на
вендинг автомат издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10 ,00 лв. ( десет лева ) 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
№ 228
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
108/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.59 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем бул. „България“ съгласно схема с Изх.№135/09.04.2021 г. за монтаж на
вендинг автомат издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10 ,00 лв. ( десет лева ) 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
№ 229
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
109/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.36 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем ул. „Стефан Стамболов“ съгласно схема с Изх.№142/09.04.2021 г. за
монтаж на вендинг автомат издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10,00 лв. ( десет лева ) с вкл. ДДС.

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
№ 230
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
110/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.168 по КК на
гр. Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ
1 м2 в гр. Рудозем, съгласно схема с Изх.№157/14.04.2021 г. за монтаж на вендинг
автомат издадена от Главния архитект – Културен дом .
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10,00 лв. (десет лева) с вкл. ДДС.

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
№ 231
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
111/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.59 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем бул. „България“ съгласно схема с Изх.№158/14.04.2021 г. за монтаж на
вендинг автомат издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10 ,00 лв. ( десет лева ) 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
№ 232
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
116/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.36 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем ул. „Стефан Стамболов“ съгласно схема с Изх.№28/02.02.2016 г. за монтаж
на вендинг автомат издадена и презаверена от Главния архитект – улична регулация
/тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10,00 лв. (десет лева) с вкл. ДДС.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Не гласували: 1
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 233
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
115/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – 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.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 недвижим имот, с идентификатор 63207.503.12 по КК на гр.
Рудозем, частна общинска собственост – за поставяне на пет броя хладилни витрини с
площ 5 м2 в гр. Рудозем, ул. „Капитан Петко войвода“, съгласно схема с Изх. №
139/09.04.2021 г. за монтаж на хладилни витрини 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 50,00 лв. (петдесет лева) 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
№ 234
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
126/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.45 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем ул. „Васил Левски“ съгласно схема с Изх.№ 212/25.05.2021 г. за монтаж на
вендинг автомат издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10 ,00 лв. ( десет лева ) 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
№ 235
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
125/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.36 по КК на гр.
Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2
в гр. Рудозем ул. „Стефан Стамболов“ съгласно схема с Изх. № 213/25.05.2021 г. за
монтаж на вендинг автомат издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10,00 лв. (десет лева) 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
№ 236
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
114/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – 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.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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.51 по КК на гр.
Рудозем, частна общинска собственост – за поставяне на три броя хладилни витрини с
площ 3 м2 в гр. Рудозем, бул. „България“, съгласно схема с Изх. №140/09.04.2021 г. за
монтаж на хладилни витрини 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 30,00 лв. (тридесет лева) 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
№ 237
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
113/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – 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.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 недвижим имот, с идентификатор 63207.503.43 по КК на гр.
Рудозем, частна общинска собственост – за поставяне на хладилни витрини и вендинг
автомат с площ 3 м2 в гр. Рудозем, ул. „Капитан Петко войвода“, съгласно схема с Изх.
№ 172/21.04.2021 г. за монтаж на хладилни витрини и 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна наемна цена в размер
на 30,00 лв. ( тридесет лева ) с вкл. ДДС.

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
№ 238
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
129/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, находящ се на ул.“Демокрация“,
тангентиращ към имот УПИ II-323, кв.45, с. Чепинци, представляващ улична регулация
тротоар, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат и хладилна
витрина с площ 2,00 м2 съгласно схема с Изх.№155/14.04.2021 г. за монтаж на вендинг
автомат и хладилна витрина 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 20 ,00 лв. ( двадесет лева ) с вкл. ДДС.
3.На основание чл.52, ал.5 т.2 от ЗМСМА определя 30% от постъпленията от
наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Чепинци.
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
№ 239
Относно: отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
128/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, находящ се на ул.“Демокрация“,
тангентиращ към имот с планоснимачен №959, кв.113, с. Чепинци, представляващ
улична регулация тротоар, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг
автомат и хладилна витрина с площ 3,5 м2 съгласно схема с Изх.№156/14.04.2021 г. за
монтаж на вендинг автомат и хладилна витрина 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 35 ,00 лв. ( тридесет и пет лева ) с вкл. ДДС.
3.На основание чл.52, ал.5 т.2 от ЗМСМА определя 30% от постъпленията от
наема да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в с. Чепинци.
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
№ 240
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
112/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – 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.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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.43 по КК на гр.
Рудозем, частна общинска собственост – за поставяне на навес на хранителен магазин с
площ 16 м2 в гр. Рудозем, ул. „Васил Левски“, съгласно схема с Изх.№141/09.04.2021 г.
за поставяне на навес на хранителен магазин 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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 32,00 лв. (тридесет и два лева) с вкл. ДДС.

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
№ 241
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
134/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.20 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 недвижим имот, с идентификатор 63207.501.174 по КК на
гр. Рудозем, публична общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ
1 м2 в гр. Рудозем ул. „Атанас Буров“ съгласно схема за монтаж на вендинг автомат
издадена от Главния архитект – улична регулация /тротоар/.
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 реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 10,00 лв. ( десет лева ) с вкл. ДДС.

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
№ 242
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Отстъпване право на надстрояване на съществуващи нежилищни сгради
построени УПИ VІІ, кв.5 по плана на с. Рибница
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
119/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – 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 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Любен Емилов Бойков, право на надстрояване с площ 74 м2 на
нежилищни сгради находящи се в УПИ VІІ, кв.5 п.2,3 и 4 по ПУП на с. Рибница, за който
е съставен Акт № 342 / 21.02.2014 г. за частна общинска собственост.
2. Собствеността на сградите са придобита с Договори за отстъпено право на
строеж от 02.11.1995 г, 30.05.2014 г. и 08.12.2017 г.
3. Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване с площ на надстрояване 74 м2 в размер на 296,00 лв. на Любен
Емилов Бойков.
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.
5. На основание чл.52, ал.5 т.2 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Рибница.
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
№ 243
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Отстъпване право на надстрояване на съществуващи нежилищни
сгради построени УПИ VІІ, кв.5 по плана на с. Рибница
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
118/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – 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 от Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Учредява на Хайри Еминов Брахимовски, право на надстрояване с площ 24 м2 на
нежилищна сграда находяща се в УПИ VІІ, кв.5 п.1 по ПУП на с. Рибница, за който е
съставен Акт № 342 /21.02.2014 г. за частна общинска собственост.
2.Собствеността на сградата са придобита с Договор за отстъпено право на строеж
от 02.11.1995 г.
3.Общински съвет Рудозем приема изготвената експертна оценката за отстъпване
право на надстрояване с площ на надстрояване 24 м2 в размер на 96,00 лв. на Хайри
Еминов Брахимовски.
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.
5. На основание чл.52, ал.5 т.2 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от
разпоредителната сделка да бъдат използвани за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура в с. Рибница
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
№ 244
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24.06.2021 г., ПРОТОКОЛ № 24
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 206 от
29.04.2021 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
117/17.06.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.2 от Закова за местното самоуправление и местната
администрация, чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
І. В точка 1 от Решение № 206 от 29.04.2021 г. „Общински съвет – Рудозем взема
решение да се извърши процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем за срок от пет години на част от общински имот в имот с
идентификатор 63207.503.43 по КК на гр. Рудозем за който е отреден УПИ ІІ-КЖЗ, кв.50,
частна общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2 и 7
хладилни витрини с площ 7м2 в гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко войвода“ съгласно схема за
монтаж издадена от Главния архитект” да се чете „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 63207.503.43 по КК на гр. Рудозем за който е отреден УПИ ІІ-КЖЗ, кв.50,
частна общинска собственост – за поставяне на вендинг автомат с площ 1 м2 и 7 хладилни
витрини с площ 7м2 в гр. Рудозем, ул. „Кап. Петко войвода“ съгласно схема за монтаж
издадена от Главния архитект” .
І. В точка 2 от Решение № 206 от 29.04.2021 г „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 явно 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: вендинг автомат с площ 1 м2 - 10,00
лв. (с вкл. ДДС) и хладилни витрини с площ 7 м2- 70,00 лв. (с вкл. ДДС).” да се чете
„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: вендинг автомат с площ 1 м2 - 10,00 лв. (с вкл. ДДС) и хладилни витрини с
площ 7 м2- 70,00 лв. (с вкл. ДДС).
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:……........................
/д-р Владимир Янков /

