ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№265
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 25
ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с проект „Създаване на
център за общински услуги и система за информиране на населението в
община Рудозем” 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:
1. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие Община Рудозем да
кандидатства с проект „Създаване на център за общински услуги и
система за информиране на населението в община Рудозем” по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
2.Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
„Създаване на център за общински услуги и система за информиране на
населението в община Рудозем”, отговарят на приоритетите на Плана за
развитие на Община Рудозем за периода 2007-2013 г.
3.Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
подготви необходимите документи за кандидатстване с проект
„Създаване на център за общински услуги и система за информиране на
населението в община Рудозем”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:12
Гласували:12
За:12
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№266
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 25
ОТНОСНО: Промяна на предназначение на Общински недвижим

имот от публична в частна общинска собственост.
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 и във връзка с чл. 6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската
собственост и чл.5, ал. 3 от НРПУРОИ на Община Рудозем
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие за промяна на собствеността от публична в частна общинска
собственост на УПИ V – Читалище, библиотека и поща, кв. 38 със застроена
и не застроена площ 1428, 50 кв.м, в едно с построена в него двуетажна
сграда със застроена площ 369, 70 кв.м
2. Обявява за частна общинска собственост имот УПИ V – Читалище,
библиотека и поща, кв. 38 със застроена и не застроена площ 1428, 50 кв.м,
в едно с построена в него двуетажна сграда със застроена площ 369, 70 кв.м.
3. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички действия по издаване
на акта за собственост и вписването му.

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
№267
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.09.2013 г., ПРОТОКОЛ № 25
ОТНОСНО: Кандидатстване по проект „Реконструкция и ремонт

на Народно читалище „Звезда 1950”.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на
Народно читалище „Звезда 1950” с. Елховец – Евелин Иванов и на основание
чл.21, ал.1, т.8, т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Обявява сградата, в която се помещава Народно читалище „Звезда 1950“
за обществена сграда с местно историческо и културно значение.
2. Подкрепя кандидатстването на Народно Читалище „ Звезда 1950 “ гр./с.
Елховец, Община Рудозем за проект: „Реконструкция и ремонт на Народно
Читалище „Звезда 1950“ с. Елховец, Община Рудозем, обл. Смолян“ , пред
Държавен Фонд Земеделие по Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места", Приоритетна ос 3 от „Програмата за развитие на
селските райони 2007 - 2013 г.
3. Удостоверява, че реализирането на проект „Реконструкция и ремонт на
Народно Читалище „Звезда 1950“ с. Елховец, Община Рудозем, обл.
Смолян“, е в съответствие с основните приоритети, заложени в общинския
план за развитие на Община Рудозем за периода 2007-2013 година.
4. Възлага на Кмета на община Рудозем да разпореди в съответствие с
нормативните актове да се учреди право на строеж за срок от 7 години за
сградата на читалището в полза на Народно Читалище „Звезда 1950“ с.
Елховец., Община Рудозем.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:12
Гласували:12
За:12
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов/

