ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 97
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 9
ОТНОСНО: Участие на община Рудозем с проектно предложение по 2-ра покана за
набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014 – 2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
100/18.04.2016 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
проект „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на
структури за подкрепа в трансраничната зона“ („Социално израстване“) по 2 -ра
покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично
сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014 – 2020, Приоритетна ос 4,
Инвестиционен приоритет 9c с продължителност 24 месеца и общ бюджет от
630 499.99 евро, от които 134 500.00 евро за община Рудозем и партньори
община Пилеа Хортатис, Управление и администрация Технополис, Солун,
Генерален секретариат на промишлеността и Местна инициативна група
„Златоград – Неделино“.
2. Общински съвет – Рудозем поема ангажимента да поддържа устойчивостта на
резултатите по проекта за минимум 5 години след неговото приключване.
3. Общински съвет – Рудозем предоставя за нуждите на проекта подходящо
помещение.
4. 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: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 98
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.04.2016 г., ПРОТОКОЛ № 9
ОТНОСНО: Изменение на Решение №83/12.04.2016 г. на Общински съвет - Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
105/18.04.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.24 и ал.2, чл.45,ал.7 и ал.9, във връзка с
ал.5 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал. 11 от Закона за общинската собственост
След проведено гласуване
РЕШИ:
Отменя свое Решение № 83/12.04.2016 г., взето на осмо редовно заседание на
Общински съвет – Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 12
Гласували: 12
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

