ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№241
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Бюджета на община Рудозем за периода
от 01.01.2013г. до 30.06.2013г.
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.6,
във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и във връзка с чл.30, ал.2 от ЗОБ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнение на Бюджета на община Рудозем за периода
от 01.01.2013г. до 30.06.2013г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№242
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23

ОТНОСНО: Работата на Общински съвет – Рудозем за периода 01.01.2013 –
30.06.2013 година.
Общинският съвет след като се запозна с Отчета от Председателя на Общински
съвет - Рудозем – Митко Асенов Младенов и на основание чл.15, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл.21, ал.1,
т.23 във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема Отчета за работата на Общински съвет–Рудозем с направените в
него изводи и препоръки.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№243
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Изработване на проект за общ устройствен план на територията
на 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.11 от ЗМСМА, чл.124, чл.125 и чл.126 от ЗУТ във връзка с чл.17, ал.1 от
Наредбата за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Приема решение за изработване на проект за Общ устройствен план за
територията на община Рудозем.
2. Проучването и проектирането на Общия усройствен план, както и
изборът на устройствена концепция за него да се възложи по реда на
ЗОП.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия
произтичащи от решението.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За:15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№244
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23

ОТНОСНО: Удължаване срок на Договор.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15,
ал.1 от НРПУРОИ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем между Община Рудозем
и „ДИМИТЪР БОЙКОВ-АДИ” ЕООД гр. Мадан, като срока на същия бъде
удължен за срок от общо 10г.
2. Упълномощава Кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов да анексира Договор за наем между Община Рудозем и
„ДИМИТЪР БОЙКОВ-АДИ” ЕООД.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За:13
Против:1
Въздържали се:1
Председател на ОбС:…….........................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№245
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23

ОТНОСНО: Допускане изработване на ПУП – ПЗ за имот №63207.85.40 в
землището на гр. Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл.124а, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява изготвеното техническо задание за изработване на ПУП-ПЗ
за нуждите на “Космо България Мобайл” ЕАД гр. София.
2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ за разполагане на мобилно
телекомуникационно съоръжение.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 13
Против:2
Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№246
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен – публична общинска собственост.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14ал.7 и
ал.8от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.15 от НРПУРОИ
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем взема решение да 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 – публична
общинска собственост – УПИ І, кв.42 по плана на с. Елховец с начин на
трайно ползване: озеленяване, представляващ - терен с площ 10,00 кв.м.
за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – за търговска
дейност, като същият трябва да бъде в добър външен вид.
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 VІІІ от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Рудозем при минимална тръжна месечна наемна цена
в размер на 12.00 лв. (с вкл.ДДС).
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 14
За: 14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№247
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация за кв.32 и кв.107 по ПУП за гр. Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1
т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява подробен устройствен план-изменение на плана за регулация
за кв.32 и кв.107 по ПУП за гр. Рудозем както следва:
Урегулира се нов квартал 32а. В новообразувания квартал се включват:
УПИ І.УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ от кв.32 които се
променят съответно на УПИ І-238, УПИ ІІ – 311, УПИ ІІІ – 312.УПИ ІV – 237,
УПИ V-239, УПИ VІ-240 и УПИ VІІ-241.
- Регулационните линии на УПИ ІV 237.УПИ V 239 и УПИ VІІ-241 от кв.32а
се връщат изцяло по имотни граници.
- В новоурегулирания кв.32а се урегулират УПИ VІІІ 278.295 и УПИ –ІХ 293
за озеленяване.
УПИ ІІІ от кв.32 се променя на УПИ ІІІ-234 и съществуващото УПИ за
озеленяване в кв.32 се променя на УПИ V – 234 за озеленяване.
В кв.107 не се извършват регулационни промени. УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ
се променят съответно на УПИ І 235, 294, УПИ ІІ 235.234 и УПИ ІІІ 236.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да предприеме действия по
обнародване в Държавен вестник на одобрения подробен устройствен
план - изменение на плана за регулация за кв.32 и кв.107 по ПУП за гр.
Рудозем.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№248
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Приемане на изменения в правилника за дейността на
Общинско социално предприятие “Озеленяване, благоустройство и
развитие на традиционни занаяти – Рудозем”.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1 т.
23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
51, ал. 1 и чл. 52 от Закона за общинската собственост
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на правилник за дейността на
Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и развитие
на традиционни занаяти - Рудозем”, както следва:
§ 1 в Чл.23 се променя общата численост
на щатните бройки, като се премахват точки 1, 2,3,4 и се видоизменя
съдържанието на т. 5 както следва:
1. Работници /производител сувенири - 2 щатни бройки
Общата численост на социалното предприятие се
променя на 30 щатни бройки.
§ 2. Правилника влиза в сила от дата на приемането му от Общински съвет.
§ 3. Останалата част от Правилника за изменение и допълнение на
правилника за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване,
благоустройство и развитие на традиционни занаяти - Рудозем”, остава не
променена.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№249
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с „Реконструкция и
рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна
мрежа- с. Бяла река” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 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
с проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна
водопроводна мрежа- с. Бяла река”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г., който включва следните обекти:
1. Реконструкция и рехабилитация на път SML 2211
граница с Република Гърция – Грамаде – Оглед.

ІІ -86, Рудозем –

2. Реконструкция и рехабилитация SML 2210 – ІІІ -8608, Пловдивци- Корита –
Мочуре.
3. Вътрешна водопроводна мрежа – с. Бяла река
II. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
„Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна
водопроводна мрежа - с. Бяла река”, отговарят на приоритетите на Плана за
развитие на Община Рудозем за периода 2007-2013 г.: Приоритет 1: Развитие и
ефективно използване на инфраструктурата.

III.Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
подготви необходимите документи за кандидатстване с „Реконструкция и
рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа- с. Бяла
река”, по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№250
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен на
Електропровод 20 KV за язовир „Пловдивци”.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – 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 Закона за устройство на територията.
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на
Електропровод 20 KV за язовир „Пловдивци”.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да предприеме действия по
обнародване в Държавен вестник на одобрения Подробен устройствен
план – парцеларен план на Електропровод 20 KV за язовир „Пловдивци”.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№251
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община Рудозем
– Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.04.2013г. до 30.06.2013г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от Милена Русева –
главен счетоводител на община Рудозем и на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредба за командировките в страната и документи
доказващи разходите /заповед за командировки, справки и пътни листове/ за
направените командировки
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Одобрява разходите за командировки в страната на Кмета на община Рудозем –
Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.04.2013г. до 30.06.2013г., които са
в размер на 1 161, 88 лв.
Същите са планувани по Бюджет 2013г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……......................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№252
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в
община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.12
от Закона за местното самоуправление и местната администрация

След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги на община
Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:
Въздържали се:
Председател на ОбС:……....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№253
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на дейността на „МБАЛ –
Рудозем”ЕООД ”.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от Председателя
на Общински съвет - Рудозем – Митко Асенов Младенов и на основание чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 147, ал.2 от Търговския закон
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Общинският съвет задължава Кмета на Общината да организира работна
среща с Министъра на здравеопазването на която да присъства контактна
група от всички политически групи представени в Общински съвет, както
и управителя на дружеството. На срещата да се обсъдят варианти за
развитие на дружеството и варианти за погасяване на задълженията.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№254
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Избиране и назначаване на ликвидатор на “РАТ – Беломорие”
ЕООД – в ликвидация.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на
Общинска съвет и на основание чл.21 ал.1 т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.147, ал.2 и чл.156,
ал.2 от Търговския закон и
след проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Избира за ликвидатор на „РАТ-Беломорие” ЕООД – в ликвидация
Димитър Миков Хаджиев с ЕГН 5607056023.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 8
Против:7
Въздържали се:--

2. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 350 лева.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

3. Определя тримесечен срок на ликвидатора за ликвидация на дружеството.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 12
Против:3
Въздържали се:--

4. Задължава новоизбрания ликвидатор на „РАТ-Беломорие”ЕООД – в
ликвидация да организира вписването на промените в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията, като за целта се подаде
заявление, ведно с приложенията към същото.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против:-Въздържали се:--

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№255
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Вливане на „Рудозем – инвест”ЕООД в „Самостоятелна медикодиагностична лаборатория Рудозем”ЕООД.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на
Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 147, ал.2, чл.154, ал.1, т.3 и
чл.262, ал.1 от Търговския закон

След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общинското дружество „Рудозем – инвест” ЕООД с ЕИК 120554912 да се влее
по смисъла на чл.262 от Търговския закон в другото общинско дружество
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД с ЕИК
201465118. Цялото имущество на „Рудозем – инвест”ЕООД (преобразуващо се
дружество) да премине към съществуващото дружество „Самостоятелна медикодиагностична лаборатория Рудозем”ЕООД (приемащо дружество), което да стане
негов правоприемник.
2. Правната форма, предмета на дейност, седалището, адреса на управление и
управителя на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД
с ЕИК 201465118 да останат непроменени.
3. Задължава настоящите управители на "Рудозем – инвест” ЕООД с ЕИК
120554912 и „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД с
ЕИК 201465118 да предприемат всички необходими действия за осъществяване
на вливането и публикуването му в Търговския регистър.

4. При вливането да се освободи персонала на "Рудозем – инвест” ЕООД.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:
Въздържали се:
Председател на ОбС:……....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№256
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23
ОТНОСНО: Сключване на споразумение с ЕТ ”Румен Митев” по гр. Дело
№475/2012г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1,
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ОбС –
Рудозем
След проведеното гласуване
РЕШИ:

1. Общински съвет отказва сключването на споразумение с ЕТ ”Румен
Митев” по гр. Дело №475/2012г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:12
Против:3
Въздържали се:
Председател на ОбС:……....................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№257
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.07.2013 г., ПРОТОКОЛ № 23

ОТНОСНО: Необходимост от осигуряване на допълнителни средства за
обект „Тоалетни на СОУ Христо Ботев” – с. Чепинци.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1,
т.23 във вр.с т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:

1. Одобрява окончателно предоставената количествено стойностна сметка
за обект „Ремонт на санитарни възли в СОУ „Христо Ботев”” – с.
Чепинци.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да предложи на общински съвет
актуализация на инвестиционната програма на община Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:15
Гласували:15
За:15
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……....................
/инж. М. Младенов /

