ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 366
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2018 г., ПРОТОКОЛ № 44
Относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с

имоти-общинска собственост в община Рудозем за 2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 127/02.10.2018 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1 т.8 и ал.2, чл.27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.10 във
връзка с ал.9 от ЗОС и §1 т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет - Рудозем актуализира Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост в община Рудозем за 2018 г. както
следва: В ТОЧКА VІІ.ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ се добавя нов
обект под № 4”Канализация за отпадни води кв.”Възраждане”гр.Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 11
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 367
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2018 г., ПРОТОКОЛ № 44

Относно: Участие на община Рудозем е предложение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС град София с цел финансиране на
обект ”Канализация за отпадни води кв.”Възраждане” гр. Рудозем”.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 129/02.10.2018 г., предложена от зам.-кмета на Община Рудозем – г-н Евелин
Бозов и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. На основание чл.21 ал1 т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Рудозем дава съгласие община
Рудозем да кандидатства пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за изграждането на обект: „Канализация за отпадни
води кв.”Възраждане” гр. Рудозем”.

2. Общински съвет Рудозем декларира, че обект „Канализация за отпадъчни
води кв.”Възраждане” град Рудозем”, е включен в одобрения списък с
приоритетните обекти на Общинския план за развитие на Община
Рудозем 2014-2020г.

3. Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на Община Рудозем да
организира подготовката на всички изискуеми документи за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ за изграждането на обект „Канализация
за отпадни води кв.’’Възраждане” град Рудозем” в ПУДООС.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 11
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 368
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 04.10.2018 г., ПРОТОКОЛ № 44
Относно: Приемане на решение за енергийно ефективна модернизация на
селищните системи за улично осветление в община Рудозем чрез договор с
гарантиран резултат /ЕСКО договор/.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 128/02.10.2018 г., предложена от Зам.-кмета на Община Рудозем - инж.
Евелин Веселинов Бозов и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет-Рудозем упълномощава Кмета на Община Рудозем :
1. На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП да сключи договор за извършване на
обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технико-икономически
доклад /ТИД/, технико-икономическа обосновка, финансов план и
финансово-икономически анализ за целесъобразността и ефективността от
бъдеща енергийно-ефективна модернизация на уличното осветление в
населените места на община Рудозем.
2. При положителен резултат по т.1 да проведе процедура за избор на
изпълнител, с когото да сключи договор с гарантиран резултат /ЕСКО
договор/ или друг вид договор за доставка и монтаж на ново LED
оборудване за улично осветление, изграждане на система за интелигентен
енергиен мениджмънт на уличното осветление и извършване на ремонти на
техническата инфраструктура в населените места на община Рудозем.
3. Всички инвестиционни разходи за реализация на проекта да бъдат за сметка
на избрания изпълнител.
4. Направените разходи по проекта да бъдат изплатени на изпълнителя след
реконструкцията и модернизацията на системите за улично осветление в
община Рудозем от икономиите, реализирани в резултат на изпълнението на
проекта.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 10
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков/

