ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 448
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47

ОТНОСНО: Приемане на План за работата на Общинския съвет за 2015 год.
Общинският съвет след като се запозна с представения план от председателя на
Общински съвет - Рудозем – инж. Митко Асенов Младенов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от
ЗМСМА и чл.62, ал.2 от Правилника за организация и дейноста на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
След проведено гласуване:
РЕШИ:
1. Приема План за работа на Общински съвет – Рудозем за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 449
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47
ОТНОСНО: Работата на Общински съвет – Рудозем за периода 01.07.2014 – 31.12.2014

година.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 20 /16.01.2015 г.,
внесена от председателя на Общински съвет - Рудозем – инж. Митко Асенов Младенов и на
основание чл.15, ал. 3 от Правилника за организация и дейноста на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и на основание чл. 21, ал.1, т. 23
и чл.27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
След проведено гласуване
РЕШИ:
1.

Приема Отчета за работата на Общински съвет–Рудозем през второто полугодие
на 2014 год. с направените в него изводи и препоръки.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 450
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Родопчанка-2008”, с.Рибница
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 13 /12.01.2015 г. от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.
Рудозем, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 279 306,00 лв. /двеста седемдесет
и девет хиляди триста и шест лева/ на Народно читалище „Родопчанка-2008”, с.Рибница,
общ.Рудозем, за изпълнениe на задълженията си по Договор №21/322/00798 за отпускане на
финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програма за
развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепа от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по проект “Ремонт на Народно читалище
„Родопчанка-2008”, с.Рибница, общ.Рудозем при следните параметри:


Усвояване на заема – до 31.12.2015 г.



Срок на погасяване – веднага след получаване на окончателното плащане от Държавен фонд
„Земеделие”, Разплащателна агенция, съгласно Договора за отпускане на финансова помощ
№21/322/00798.

2. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да организира изпълнението на решението, като го
упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за предоставяне на
безлихвен заем, в който да се конкретизират исловията по изпълнение на настоящето Решение.
3. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да планира предоставянето на временният безлихвен
заем по т.1 в бюджета на община Рудозем за 2015 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 451
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Развитие-2008”,
с.Борие
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 11 /12.01.2015 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет гр. Рудозем, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер на 111 862,00 лв. /сто и
единадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева/ на Народно читалище „Развитие-2008”,
с.Борие, общ.Рудозем, за изпълнениe на задълженията си по Договор №21/322/00804 за
отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от
Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепа от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по проект “Ремонт на
Народно читалище „Развитие-2008”, с.Борие, общ.Рудозем, при следните параметри:


Усвояване на заема – до 31.12.2015 г.



Срок на погасяване – веднага след получаване на окончателното плащане от
Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция, съгласно Договора за
отпускане на финансова помощ №21/322/00804.

2. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да организира изпълнението на решението,
като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за
предоставяне на безлихвен заем, в който да се конкретизират исловията по изпълнение на
настоящето Решение.
3. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да планира предоставянето на временният
безлихвени заеми по т.1 в бюджета на община Рудозем за 2015 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:--

Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 452
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47
ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Звезда 1950”, с.Елховец
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 12 /12.01.2015 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет гр. Рудозем, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави безлихвен заем в размер 326 760,36 лв. /триста двадесет
и шест хиляди седемстотин и шестдесет лева и тридесет и шест стотинки/ на Народно
читалище „Звезда 1950”, с.Елховец, общ.Рудозем, за изпълнениe на задълженията си по
Договор №21/322/01308 за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и
развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 20072013г. (ПРСР), подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), по проект “Реконструкция и ремонт на Народно читалище „Звезда 1950”,
с.Елховец, общ.Рудозем”, при следните параметри:


Усвояване на заема – до 31.12.2015 г.



Срок на погасяване – веднага след получаване на окончателното плащане от Държавен
фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция, съгласно Договора за отпускане на
финансова помощ №21/322/01308.

2. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да организира изпълнението на решението,
като го упълномощава, при спазване на нормативните изисквания, да подпише договор за
предоставяне на безлихвен заем, в който да се конкретизират исловията по изпълнение на
настоящето Решение.
3. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да планира предоставянето на временният
безлихвени заеми по т.1 в бюджета на община Рудозем за 2015 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:16
Гласували: 16
За:16
Против: -Въздържали се:-Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 453
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47
ОТНОСНО: Участие на община Рудозем с предложение за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната
среда ПУДООС с цел финансиране на проект „Вътрешна канализационна и водопроводна
мрежа - кв. Мейково”- Лот 7, част Канализация на кв. Мейково.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 4 /07.01.2015 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласие Община Рудозем да подаде заявление до
Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за изграждането на проект „Вътрешна канализационна и
водопроводна мрежа - кв. Мейково”- Лот 7, част Канализация на кв. Мейково.
2. Общински съвет Рудозем декларира, че проект „Вътрешна канализационна и водопроводна
мрежа - кв. Мейково”- Лот 7, част Канализация на кв. Мейково е включен в одобрения списък
с приоритетните проекти на общинския план за развитие на Община Рудозем.
3. Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на Община Рудозем да организира
подготовката на всички изискуеми документи и да внесе заявление за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за изграждане на проект „Вътрешна канализационна и
водопроводна мрежа - кв. Мейково”- Лот 7, част Канализация на кв. Мейково.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 454
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 16.01.2015 г., ПРОТОКОЛ № 47
ОТНОСНО: : Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 08 /09.01.2015 г. от
кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.4а, ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване Общински съвет:
РЕШИ:
Общински съвет гр.Рудозем приема Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г. съгласно Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

