ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 110
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11
ОТНОСНО: Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
133/21.06.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 130д, ал.2 и ал.3 от ЗПФ.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Открива процедура за финансово оздравяване.
2. Възлага на Кмета да изготви план за оздравяване в срок от един месец от
настоящето решение.
3. Определя ред и срок за провеждане на публично обсъждане, който е 30 дни.
- Кмета със Заповед определя мястото и часа на публичното обсъждане, които ще
бъдат публикувани на интернет страницата на Общинска администрация не порано от 7 дни преди провеждане.
- Съставя се протокол от проведеното публичното обсъждане, който да е
неразделна част от програмата.
4. Възлага на Кмета да направи искане до министъра на финансите за финансово
подпомагане под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за
целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.
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
№ 111
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11
ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2015

година
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
134/22.06.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 год., съгласно
Обяснителна записка, Приложение №1, №2 и №3.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 112
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
135/22.06.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и 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 да се продаде на Евелин Веселинов
Бозов , 1005 кв.м , участвуващи в УПИ І-КПП – МВР кв.51, по ПУП на гр.Рудозем с
идентификатор 63207.503.55 – частна общинска собственост съгласно АОС – 430 от
11.04.2016 г.
2 .Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор по чл.15, ал.5 във
вр.с ал.3 от ЗУТ по пазарни цени, определени от експертна оценка на лицензиран
оценител в размер 13,20 лв. за квадратен метър с ДДС.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 2
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 113
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11

ОТНОСНО: Обявяване на общински имоти с №000267 и № 000268 в землището на
с.Чепинци, общ. Рудозем за имоти – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
136/23.06.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.6, ал. 1 от Закона за общинската собственост
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Обявява за частна общинска собственост общински имот с кадастрален №
000267 в землището на с. Чепинци с ЕКАТТЕ 80399, общ. Рудозем, с площ от 445 м 2,
поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал. 2 от ЗОС.
2.Обявява за частна общинска собственост общински имот с кадастрален №
000268 в землището на с. Чепинци с ЕКАТТЕ 80399, общ. Рудозем, с площ от 1483 м2,
поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал. 2 от ЗОС.
3.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Областна
администрация – Смолян имот с кадастрални № 000267 и № 000268 в землището на с.
Чепинци с ЕКАТТЕ 80399, съгласно чл. 35, ал.5 от ЗОС и чл.38, ал.1, т.8 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4.Възлага на Кмета на общината да извърши всички последващи действия по
т.1,2 и 3.

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
№ 114
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11

ОТНОСНО: Продажба на имот пл.№ 001018-друга селищна територия, землище
с.Мочуре, местност „Голяма папратина” – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
137/23.06.2016 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 придобиане, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот пл.№
001018-друга селищна територия, землище с.Мочуре, местност „Голяма папратина”
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
/кв.м/

9473
м2
ведно
с
имот пл.№ 001018-друга селищна построена
в
него
територия, землище с.Мочуре, местност едноетажна
„Голяма папратина”
полумасивна сграда със
застроена площ 135 м2.

Начална
Тр.цена
Без
ДДС/лв./
65 330

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: 13
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 115
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11
ОТНОСНО: Продажба на имот пл.№ 000013-друга селищна територия, землище
с.Мочуре, местност „Голяма папратина” – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
138/23.06.2016 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 пл.№
000013 - друга селищна територия, землище с.Мочуре, местност „Голяма папратина”
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
/кв.м/

6227
м2
ведно
с
имот пл.№ 000013-друга селищна построена
в
него
територия, землище с.Мочуре, местност двуетажна
масивна
„Голяма папратина”
сграда със застроена
площ 249 м2.

Начална
тр.цена
Без
ДДС/лв./
54 750

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: 13
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 116
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11

ОТНОСНО: Продажба на имот – УПИ IX – спорт и отдих с площ 681 кв.м.
в квартал 25 по ПУП на гр. Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
139/23.06.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 IX –
спорт и отдих с площ 681 кв.м. в квартал 25 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

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

Начална
тр.цена
Без
ДДС/лв./

1.

УПИ IX – спорт и отдих в квартал 25 по
ПУП на гр. Рудозем

681 м2

10 896

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: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 117
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.06.2016 г., ПРОТОКОЛ № 11

ОТНОСНО: Продажба на имот – УПИ I – обществено обслужване с площ
840 кв.м. в квартал 112 по ПУП на гр. Рудозем – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
140/23.06.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 I
– обществено обслужване с площ 840 кв.м. в квартал 112 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

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

Начална
тр.цена
Без
ДДС/лв./

1.

УПИ I – обществено обслужване в
квартал 112 по ПУП на гр. Рудозем

840 м2.

13 440

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: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

