ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 419
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Избиране на нов член на Комисията по «Бюджет, финанси и икономика»
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
88/24.06.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р Владимир
Антонов Янков и на основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:

Избира за член на Комисията по бюджет, финанси и икономика – Касим
Салихов Посаджиев, с ЕГН: 660730**** – общински съветник в Общински съвет –
Рудозем от листата на ПП”Движение за права и свободи”

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
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 420
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52

Относно: Искане за авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01 от
18.06.2019 г. за проект: "Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан", сключен между Министерство на
труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни
програми и проекти“ и Община Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
86/21.06.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка
със чл.61, ал.1 от ЗУСЕСИФ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 т.10 и т.24 и чл. 27 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със чл.61, ал.1 от ЗУСЕСИФ за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0104-C01 от 18.06.2019 финансиран
по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“,
приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от
Европейски социален фонд, сключен между Община Рудозем и Министерство на труда и
социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми
и проекти“ сключен между Община Рудозем и МТСП, седалище и адрес на управление гр.
София 1051, ул. „Триадица“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000695395, идентификационен номер по
ДДС № BG000695395, представляван от Зорница Русинова,
1. Упълномощава кмета на община Рудозем да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на МТСП – ЕСФ-ОПРЧР,
обезпечаващ авансово плащане в размер на 41 664.16 лева, представляващи 20% от 208
320,80 лв. одобрени разходи по договор №BG05M9OP001-2.040-0104-C01 "Изграждане на
модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и
община Мадан" от 18.06.2019 г., финансиран по процедура „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания - Компонент 2“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейски социален фонд, сключен между Община
Рудозем и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“.
2. Възлага на кмета община Рудозем да подготви необходимите документи за получаване
на авансово плащане по договор №BG05M9OP001-2.040-0104-C01 "Изграждане на модел за
патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община

Мадан" от 18.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките
ресурси 2014-2020“.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет № 52 , проведено на
27.06.2019 г. , Протокол № 52 , т 2 от дневния ред по доклад № 86 / 21.06.2019 г. при кворум
от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 „против”
и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Рудозем.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 421
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52

Относно: Отпускане на допълнителни средства по проект BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”-Компонент 2 по ОП
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
87/21.06.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет -Рудозем дава съгласие да бъдат осигурени допълнителни средства за
финансиране от общинския бюджет в размер до 7 500,00 лв., необходими за закупуване на
високопроходим автомобил.
2. Средствата да бъдат разчетени в план сметката на капиталовите разходи.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 10
Против: -Въздържали се: 3
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 422
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Издаване на запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018г.
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна
мрежа на територията на община Рудозем”, сключен между Община Рудозем и ДФ
„Земеделие”.
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018 г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на
територията на община Рудозем“, сключен между Община Рудозем и ДФ „Земеделие”,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Живко
Тодоров Живков,
Общинският съвет Рудозем

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Рудозем да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 2
739 479,91 лв. (два милиона седемстотин тридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и девет
лева и деветдесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00514 от
02.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на
общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” сключен между Община Рудозем и
ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет № 52 , проведено на
27.06.2019 г. , Протокол № 52 , т 4 от дневния ред по доклад № 83 / 20.06.2019 г. при кворум от
13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 „против”
и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Рудозем
Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 423
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Издаване на запис на заповед от община Рудозем в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ ДДС към авансово плащане по договор № 21/07/2/0/00514 от
02.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на
общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, сключен между Община Рудозем и
ДФ „Земеделие”.
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и
рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“, сключен между

Община Рудозем и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар
Борис ІІІ“ № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Живко Тодоров Живков,
Общинският съвет Рудозем

РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Рудозем да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
547 895,98 лв. (петстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и деветдесет
и осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018
г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа
на територията на община Рудозем” сключен между Община Рудозем и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Рудозем да подготви необходимите документи за
получаване на авансово финансиране на ДДС към заявка за авансово плащане плащане по
договор № 21/07/2/0/00514 от 02.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет № 52 , проведено на
27.06.2019 г. , Протокол № 52 , т 5 от дневния ред по доклад № 84 / 20.06.2019 г. при кворум от
13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 „против”
и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Рудозем

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 424
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП)
и устройствена план схема за обект „Оптично кабелно захранване за граничен контролнопропускателен пункт „Рудозем-Ксанти”.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
78/14.06.2019 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 гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен
план (ПП) на поземлени имоти с № 0.295, № 118.41, № 118.43, № 118.44, 118.608, по КВС
на село Чепинци, община Рудозем, обл.Смолян, с ЕКАТТЕ 80399 за реализацията на
обект „Оптично кабелно захранване за граничен контролно-пропускателен пункт
„Рудозем-Ксанти”.
2. Общински съвет – Рудозем одобрява устройствена план схема на поземлени имоти с
идентификатори 63207.501.59, 63207.501.44, 63207.501.36, 63207.501.164, 63207.501.158,
63207.503.10, 63207.503.12, 63207.503.81, 63207.503.83, 63207.503.167 за реализацията на
обект „Оптично кабелно захранване за граничен контролно-пропускателен пункт
„Рудозем-Ксанти”.
3. Одобреният проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) по т.1
да се публикуват на интернет страницата на общината в тридневен срок от одобряването
им, съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ.
4. 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: 13
Гласували: 13
За:13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 425
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПР на кв.125, 124 и 123 от

ос.т. 491 до УПИ I-671 по плана на с.Чепинци.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
73/10.06.2019 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 гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен план
(ПУП)- План за регулация (ПР) на кв.125, 124 и 123 от ос.т. 491 до УПИ I-671 по плана на
с.Чепинци, общ.Рудозем, обл.Смолян.
2. Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП)- План за
регулация (ПР) на кв.125, 124 и 123 от ос.т. 491 до УПИ I-671 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 /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 426
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Продажба на имот с идентификатор 63207.502.183 по КК на гр.Рудозем – частна
общинска собственост

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
77/14.06.2019 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
предлагам да бъде продаден общински имот – частна общинска собственост, представляващ
имот с идентификатор 63207.503.237 по КК на гр.Рудозем с площ 2267 м2.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот с
идентификатор 63207.502.183 по КК 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
1.

Местонахождение
на имота

Площ

имот с идентификатор
63207.502.183 по КК на
гр.Рудозем

553 м2

Начална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
19 355,00

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 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: 13
Гласували: 13
За:13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 427
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Продажба на УПИ ІV, кв.45 А по ПУП на с.Чепинци, – частна общинска
собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
75/14.06.2019 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 предлагам да
бъде продаден общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV кв.45
А по ПУП на с.Чепинци с 160 м2.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ ІV, кв.45 А по
ПУП на с.Чепинци ,общ.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

1.

Местонахождение
на имота

Площ

УПИ ІV, кв.45 А по ПУП
на с.Чепинци

160

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
3200,00

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 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: 13
Гласували: 13
За:11
Против: -Въздържали се: 2
Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 428
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Продажба на имот с идентификатор 63207.503.237 по КК на гр.Рудозем –
частна общинска собственост .
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
76/14.06.2019 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
предлагам да бъде продаден общински имот – частна общинска собственост, представляващ
имот с идентификатор 63207.503.237 по КК на гр.Рудозем с площ 2267 м2.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот с
идентификатор 63207.503.237 по КК 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
1.

Местонахождение
на имота
имот с идентификатор
63207.503.237 по КК на
гр.Рудозем

Площ

Начална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
171 315,00

2267 м2

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: 13
Гласували: 13
За:10
Против: -Въздържали се: 3
Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 429
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Продажба на УПИ І, кв.45 А по ПУП на с.Чепинци, – частна общинска
собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
74/14.06.2019 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
предлагам да бъде продаден общински имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ І кв.45 А по ПУП на с.Чепинци с 161 м2.

След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за УПИ І, кв.45 А по
ПУП на с.Чепинци , общ.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
1.

Местонахождение
на имота

Площ

УПИ І, кв.45 А по ПУП на
с.Чепинци

161

Налчална
Тр.цена
Без ДДС/лв./
3220,00

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 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: 13
Гласували: 13
За:10
Против: -Въздържали се: 3
Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 430
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.06.2019 г., ПРОТОКОЛ № 52
Относно: Вземане на решение за продажба на складово помещение № 5 с
идентификатор 63207.504.233.1.45 находящо на адрес град Рудозем, ул. Хан Аспарух № 1
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
90/27.06.2019 г., предложена от управителя на „Прогресстрой” ЕООД – Гошо Цанков Стоименов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.9, ал.1, т.9
и чл.27 ал.2 от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Общински съвет Рудозем одобрява пазарната оценка, изготвена от лицензирания
оценител Димо Касабаджаков на Складово помещение № 5 с идентификатор
63207.504.233.1.45 със застроена площ от 3,06 кв. метра, находящо се на адрес град
Рудозем, ул. Хан Аспарух № 1 в размер на 190,00 лева.
2. На основание чл.27 ал.1 и 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на общинската част от капитала на търговски дружества Общински съвет
Рудозем взема решение за продажба на Складово помещение № 5 с идентификатор
63207.504.233.1.45 със застроена площ от 3,06 кв. метра, находящо се на адрес град
Рудозем, ул. Хан Аспарух № 1 при продажна цена в размер на 190,00 лева.
3. Общински съвет Рудозем възлага на управителя на дружеството Гошо Цанков
Стоименов да сключи договор за покупко-продажба на складовото помещение при
условията по точка 1-2 от настоящото решение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За:10
Против: -Въздържали се: 3
Председател на Об.С:……………………
/д-р Владимир Янков /

