ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 123
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.08.2016 г., ПРОТОКОЛ № 13
ОТНОСНО: Предложение за учредяване на сервитут – право на
преминаване за имоти публична общинска собственост в полза на „ЕВН
България Електроразпределение” ЕАД, гр.Пловдив, КЕЦ Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
168/09.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.64 и сл. във връзка с чл.67, ал.2
от Закона за енергетиката и чл. 193, ал.4 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.

Общински съвет гр.Рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно сервитут

в полза на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, с ЕИК 115552190, адрес
на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” №37, представлявано от
Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков за
право на Полагане на нов кабел НН тип NAY2Y-J 4x185 кв. mm от МТП „Долен
Елховец“ до стълб №3 на въздушната мрежа през имоти публична общинска
собственост, както следва:
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4. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да извърши всички правни и фактически
действия във връзка с учредяване на сервитутното право.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 13
Против: 1
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 124
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.08.2016 г., ПРОТОКОЛ № 13
ОТНОСНО: Участие на Община Рудозем с проектно предложение по Проект
„Красива България” МЯРКА М01-01„Осигуряване на достъпна среда на
обществени сгради”
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
170/10.08.2016 г., предложена от кмета на община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с
проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на
асансьор към административна сграда на Община Рудозем” по проект „Красива
България” мярка М01-01„Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”
2. Общински съвет – Рудозем дава съгласие за осигуряване на съфинасирането от
общинския бюджет по проект „Осигуряване на достъпна среда чрез изграждане
на асансьор към административна сграда на Община Рудозем” в размер на 14
030,00 лева
3. Общински съвет – Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да
подпише всички необходими документи и да предприеме съответните действия
по кандидатстване.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 125
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 11.08.2016 г., ПРОТОКОЛ № 13
ОТНОСНО: Участие на Община Рудозем с проектно предложение по Проект
„Красива България” мярка М01-01„Осигуряване на достъпна среда на
обществени сгради”
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
171/10.08.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем дава съгласие община Рудозем да кандидатства с
проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на
асансьор към дневен център за деца с увреждания, разположен в съществуваща
училищна сграда”по проект „Красива България” мярка М01-01„Осигуряване на
достъпна среда на обществени сгради”
2. Общински съвет – Рудозем дава съгласие за осигуряване на съфинасирането от
общинския бюджет по проект „Осигуряване на достъпна среда чрез изграждане
на асансьор към дневен център за деца с увреждания, разположен в
съществуваща училищна сграда” в размер на 9791,30 лева
3. Общински съвет – Рудозем упълномощава Кмета на община Рудозем да
подпише всички необходими документи и да предприеме съответните действия
по кандидатстване.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков/

