ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№159
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.11.2012, ПРОТОКОЛ №15
ОТНОСНО: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране за проект
„Провеждане на Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа
на продуктите от риболов и аквакултура и популяризиране на сектор рибарство в
община Рудозем”.

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:
Общински съвет гр. Рудозем
дава съгласие
Община Рудозем да
кандидатства за безвъзмездно финансиране на проект: „ Провеждане на
Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от
риболов и аквакултура и популяризиране на сектор рибарство в община Рудозем”
по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” от
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 11
Против:-Въздържали се: -Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№160
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.11.2012, ПРОТОКОЛ №15

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Повишаване на енергийната
ефективност в Културен дом – гр. Рудозем” за финансиране от Националния
доверителен екофонд по Националната схема за зелени инвестиции.

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. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласието си Община Рудозем да
кандидатства с проект „Повишаване на енергийната ефективност в Културен дом
– гр. Рудозем” за финансиране от Националния доверителен екофонд по
Националната схема за зелени инвестиции
2. Общински съвет – гр. Рудозем ще осигури средства за съфинансиране в
размер на 15% от общата стойност на проекта – 96 456,22 /деветдесет и шест
хиляди четиристотин петдесет и шест лева и двадесет и две стотинки/ лева.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 11
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№161
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.11.2012, ПРОТОКОЛ №15
ОТНОСНО: Участие на Община Рудозем в бъдещо Сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Инициатива
Циганско градище”.

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.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Рудозем да участва в Сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност „Инициатива
Циганско градище” като учредител на същото.
2. Определя като представител на Община Рудозем в сдружението по т.1 –
Зам. кмета на Община Рудозем – Недко Фиданов Кулевски.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 11
Против:-Въздържали се:--

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

