ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№155
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.10.2012, ПРОТОКОЛ №13
ОТНОСНО: Участие на община Рудозем с проект „Развитие на
инфраструктурата за отпадъчни води на гр. Рудозем – довеждащ колектор за
отпадъчни води до съществуващ колектор за гр. Рудозем и частично
доизграждане и реконструкция на В и К мрежата на гр. Рудозем” по процедура
BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”Оперативна
програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на община Рудозем да кандидатства за финансиране
на проект „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води на гр. Рудозем –
довеждащ колектор за отпадъчни води до съществуващ колектор за гр. Рудозем и
частично доизграждане и реконструкция на В и К мрежата на гр. Рудозем” по
процедура
BG161PO005/11/1.12/02/25
„Подобряване
и
развитие
на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и
10 000 е.ж.” на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:12
Гласували:12
За:12
Против:-Въздържали се: -Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№156
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.10.2012, ПРОТОКОЛ №13
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда публична общинска собственост.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов на основание чл.21 ал.1, т.8
от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет взема решение за предоставяне за безвъзмездно
управление на помещение с площ
13 кв.м., предназначено за
административни нужди в недвижим имот - общинска собственост,
находящо се в гр. Рудозем, ул. България №15, II етаж, стая №22 на
Регионално управление „Социално осигуряване“ гр. Смолян за срок от
три години.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно
предоставяне за управление на имота по т.1 от настоящото решение с
Регионално управление „ Социално осигуряване“ гр. Смолян.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:12
Гласували:12
За:12
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

