ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 464
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.02.2015 г., ПРОТОКОЛ № 49

ОТНОСНО: Във връзка с одобрение на партньорско споразумение за
партньорство по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО
2009-2014,
ПРОГРАМА
BG04
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ , BG04-02-03,
по Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ за общински обект: ОДЗ
„Снежанка” - сграда 1, община Рудозем.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
49/05.02.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и
на основание основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 ЗМСМА и ал.5 и
съгласно чл. 59, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Рудозем
След проведено поименно гласуване Общински съвет:

РЕШИ:
1. Одобрява партньорско споразумение за партньорство съгласно чл. 59,
ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА между община Рудозем и „ГРЕЕН ЗОН”АС ОТ
НОРВЕГИЯ по проект „ Повишаване на енергийната ефективност на общински
сгради, предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ
„Снежанка” – Сграда 1, община Рудозем, на обща стойност не по-голяма от 500
000 евро, финансиран от финансов механизъм на европейското икономическо
пространство 2009-2014, програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”, BG04-02-03, по мярка 1:”Мерки за енергийна
ефективност”.
2. Упълномощава Кмета на Община Рудозем да подпише партньорско
споразумение за партньорство.

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
№ 465
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.02.2015 г., ПРОТОКОЛ № 49
ОТНОСНО: : Във връзка с одобрение на партньорско споразумение за
партньорство по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО
2009-2014,
ПРОГРАМА
BG04
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ , BG04-02-03,
по Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ за общински
обекти:ОДЗ
"Снежанка
-сграда
2/детски
ясли/,
бивша
сграда
НУ"ВасилАприлов", Административна сграда и Народно читалище
„Родопчанка-2008” с. Рибница
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
48/05.02.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и
на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 и съгласно чл. 59, ал. 1 и
ал.2 от ЗМСМА След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1. Одобрява на партньорско споразумение за партньорство между
община Рудозем и „ГРЕЕН ЗОН”АС ОТ НОРВЕГИЯ по проект „Подобряване и
модернизиране на средата за обитаване, чрез изграждане на високоефективни
отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми
източници в ОДЗ „Снежанка” – Сграда 2/Детски ясли/, сграда бивше НУ „Васил
Априлов”, Административна сграда и Народно читалище „Родопчанка-2008” с.
Рибница, община Рудозем, на обща стойност не по-голяма от 500 000 евро,
финансиран от финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014, програма BG04 «Енергийна ефективност и
възобновяема енергия «,BG04-02-03, по мярка 2: «Мерки за използаване на
възобновяема енергия»
2. Упълномощава Кмета на Община Рудозем да подпише на партньорско
споразумение за партньорство.

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
№ 460
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 05.02.2015 г., ПРОТОКОЛ № 49
Кандидатстване по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014,
ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ“ , BG04-02-03, по Мярка 2: „Мерки за използване на
възобновяема енергия“ за общински обекти:ОДЗ "Снежанка -сграда 2,
НУ"ВасилАприлов", Административна сграда и Народно читалище
„Родопчанка-2008” с. Рибница
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
23/21.01.2015 г. от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
ОТНОСНО:

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Рудозем да кандидатства с проект
„Подобряване и модернизиране на средата за обитаване, чрез изграждане
на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията
от възобновяеми източници в ОДЗ „Снежанка” – Сграда 2/сграда на бивша
Детска ясла/, сграда на бившето НУ „Васил Априлов”, Административна
сграда и сграда на Народно читалище „Родопчанка-2008” с. Рибница,
община Рудозем, на обща стойност не по-голяма от 500 000 евро,
финансиран от финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014, програма BG04 «Енергийна ефективност и
възобновяема енергия «,BG04-02-03 по мярка 2: «Мерки за използаване на
възобновяема енергия»
2. Разрешава на Кмета на Община Рудозем да изготви и внесе
необходимите документи за кандидатстване.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали:15
Гласували: 15
За:14
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

