ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 162
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Рудозем

по Оперативна Програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.006
„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, с проект
„Създаване на заетост чрез надграждане на съществуващо социално
предприятие в Община Рудозем”.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
225/28.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с чл.61, ал.1 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Разрешава на Община Рудозем да кандидатства по Оперативна Програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура BG05M9OP001-2.006
„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, с проект
„Създаване на заетост чрез надграждане на съществуващо социално
предприятие в Община Рудозем”.
2. Предоставя помещение в сградата на Дома на културата, което и до момента
се помещава Социалното предприятие, общинска собственост, за времето на
изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад на
Управляващия орган по ОП „РЧР”.
3. Разрешава да бъде закупено необходимото оборудване от бюджета на проекта,
с цел реализиране на предвидените дейности по проекта.
4. Разрешава на Кмета на Община Рудозем да изготви и внесе необходимите
документи за 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
№ 163
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Приемане на „Програма за опазване на околната среда, с период на
действие 2016 г. – 2020 г.:”Лечебни растения” към програмата за опазване на
околната среда и „Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2016
г. – 2020 г.”
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
215/02.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда, чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения и чл. 52 от
Закона за управление на отпадъците
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Общински съвет- Рудозем приема:
„ Програма за опазване на околната среда, с период на действие 2016г. - 2020г.“
Раздел: „ Лечебни растения “
„ Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2016г. - 2020г. “
2. Отменя „ Програма за Опазване на биологичното богатство на Община Рудозем “
(приета с Решение № 101 от 26. 02. 2008г. 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 /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 164
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските детски
градини на територията на Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
218/23.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 346, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – град Рудозем приема Наредба за водене на Регистър на
общинските детски градини на територията на Община 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 /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 165
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в
общинските детски градини и училища на територията на Община Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
214/23.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл.68, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – град Рудозем приема Наредба за записване, отписване и
преместване на децата в общинските детски градини и училища на територията на
Община 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 /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 166
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Рудозем (по чл. 196, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование)
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
220/23.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.17, ал.1, т.3, чл. 21, ал. 1, т.12, ал.2, чл.44, ал.4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 196, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – град Рудозем приема Анализ на потребностите от подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците от Община Рудозем. (по чл. 196,
ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование)
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да предостави приетия по т.1 Анализ на
Областния управите, в срок до 01.12.2016г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 167
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
222/24.11.2016 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем– д-р
Владимир Антонов Янков и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за
нормативните актове, във връзка с Предложение от 19.04.2016г. на В. Георгиев –
Районен прокурор при Районна прокуратура гр.Мадан с техен изх.№ 208/2016 г
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем изменя и допълва Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет, както следва:
.
1. Чл. 17, ал.1 се изменя така: „Чл.17 (1) Имотите - частна общинска
собственост, предназначени за стопански нужди се отдават под наем за срок
до 10 години от кмета на общината, чрез публично оповестен търг или
конкурс.“
2. Създава се нова Глава X „НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ с текстове член 98 -108:
Глава десета.
НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 98 За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по
образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на правосъдието.
(2) За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други
линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска
собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Чл. 99. (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от
длъжностно лице, определено от кмета на общината. Актът се подписва от съставителя,
утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за
кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му.
(2) Първият екземпляр на акта се съхранява в службата по вписванията, а
вторият - в общината. Препис от акта се изпраща в 7-дневен срок от вписването му на
службата по геодезия, картография и кадастър, на областния управител и на лицата, на
които е предоставен имотът.
(3) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от
министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на
правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите,
удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на

собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни,
определени в наредбата по чл. 63, ал. 3.
(4) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, прехвърлен
безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит в
собственост на общината чрез покупко-продажба от държавата или чрез замяна между
общината и държавата, се съставя съгласно изискванията на ал. 1 - 3 след отписването
му от актовите книги за държавна собственост по реда на Закона за държавната
собственост. В 14-дневен срок от приемане на решението на Министерския съвет за
безвъзмездно прехвърляне в собственост, съответно - от подписването на договор за
покупко-продажба или за замяна, компетентният орган отписва имота от актовите
книги за държавна собственост и предава имота на общината.
(5) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в
собственост на общината по силата на закон, се съставя съгласно изискванията на ал. 1
- 3. В 7-дневен срок от получаването на препис от вписания акт за общинска
собственост областният управител отписва имота от актовите книги за държавна
собственост и предава имота на общината.
Чл. 100. (1) Когато при влизането в сила на подробни устройствени планове за
райони, в които няма влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в
подробните устройствени планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в
плановете за земеразделяне, в лесоустройствените планове и в други планове, свързани
с възстановяването на правото на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за
всеки новообразуван поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в
който се посочват номерът и датата на предходно съставения акт.
(2) Номерът и датата на новосъставените актове по ал. 1 и 2 се отбелязват и в
предходно съставените актове и в съответните регистри.
(3) За новосъставените актове по ал. 1 и 2 се прилагат разпоредбите на чл. 58,
ал. 1 - 3.
(4) Общините не заплащат такси за издаването на скици и предоставянето на
справки за имотите - общинска собственост.
Чл. 101. (1) При промяна на характера на собствеността от публична в частна
или обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в новия и в стария
акт и в регистрите.
(2) За новосъставените актове по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1
- 3.
(3) При настъпване на други промени в данните, вписани в акта за общинска
собственост, извън случаите по ал. 1 и по чл. 59, както и при установяване на явна
фактическа грешка, се съставя акт за поправка на акта за общинска собственост.
(4) Номерът и датата на актовете за поправка на актове за общинска
собственост се отбелязват в актовете, които поправят, и в съответните регистри.
(5) За актовете за поправка на актове за общинска собственост по ал. 3 се
прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2.
Чл. 102. За вписването в службата по вписванията на актове за общинска
собственост и актове за поправка на актове за общинска собственост не се заплаща
такса.
Чл. 103. В акта за общинска собственост се вписват данните по чл. 30, ал. 2, т.
4, чл. 60, т. 1 - 7, чл. 61, ал. 1, т. 5, 7, 9 и 10 и чл. 84, ал. 2 от Закона за кадастъра и
имотния регистър.
Чл. 104. (1) Актовете за общинска собственост се вписват с последователни
номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в съответните служби
"Общинска собственост".
(2) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да
иска справка по тях при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 8, ал. 2.
(3) Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде

собственост на общината, се отбелязва, че е отписан и се посочва основанието за
отписването му от актовите книги за общинска собственост и той се съхранява по
начина, предвиден в ал. 1.
(4) За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска
собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и
на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - общинска
собственост, се заплащат такси в размери, определени от общинския съвет.
Чл. 105. Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават
главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната
общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие
и благоустройството и министъра на правосъдието.
(2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на
имотите се съхраняват безсрочно.
(3) Регистрите се състоят от партидите на отделните имоти. Редът за съставяне,
поддържане и съхраняване на актовете, досиетата и регистрите и за извършване на
поправки в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра на правосъдието.
Чл. 106. (1) Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и
имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите
книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика.
(2) Споровете за материално право се решават по съдебен ред.
Чл. 107. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се
използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз
основа на заповед на кмета на общината.
(2) В Столичната община и градовете с районно деление заповедите по ал. 1
могат да се издават и от кметовете на районите в случаите и по ред, установени от
общинския съвет.
(3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със
съдействието на полицията.
(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на
заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(5) Лицата, от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл. 72 - 74 от
Закона за собствеността.
Чл. 108. (1) Държавните органи са длъжни да оказват необходимото съдействие
на общините във връзка с управлението и разпореждането с имоти - общинска
собственост.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да предприеме последващите съгласно
закона действия в изпълнение на решението по т.1.
3. Посочените промени влизат в сила от влизане в сила на настоящото решение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 168
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от „ Фонд за

органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за
изпълнение на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на
общински сгради предоставящи социални и образователни услуги на
населението в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”,
финансиран по финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 Министерство на енергетиката
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
221/24.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.10, във вр. с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от

ЗМСМА , чл. 4, ал. 2, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет гр. Рудозем, във вр. с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.2 и чл. 16 от
Закона за общинският дълг
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Община Рудозем да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който
да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:
„Повишаване на енергийна ефективност на общински сгради
предоставящи социални и образователни услуги на населението в ОДЗ
„Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”, финансиран по финансов
механизъм на Европейското икономиеско пространство 2009-2014
Министерство на енергетиката, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 142 583,00 (сто четиридесет и
две хиляди петстотин осемдесет и три лева);
 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – краткосроен дълг, поет с договор за общински
заем;


Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до единадесет месеца, считано от датата
на подписване на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна

финансова помощ № BG04-02-03-069-018 или от собствени
бюджетни средства.
 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.28 %.
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата
банка.
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Рудозем по
Договор за безвъзмездна помощ № BG04-02-03-069-018,
сключен с Управляващия орган на съответната програма,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по
която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични
вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на
община Рудозем, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от
Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения
на община Рудозем по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да подготви
искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 169
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО Допускане на поправка на очевдина фактическа грешка в
Решение №100/31.05.2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
224/24.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет Рудозем допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение №100/31.05.2016г., като приема следното:
I.1. ОС- Рудозем дава съгласие за изработване на проект за ПУП – план
за застрояване на поземлен имот № 002004- частна собственост,
находящ се в землището на село Елховец, махала „ Долното”,
община Рудозем, с ЕКАТТЕ 27365 за промяна предназначението на
същия. С цел преотреждането му за УПИ – МКТП и УПИ за
стопанска сграда.
2. Проектът да се изготви върху актуална геодезична основа.
3. Към проекта да се представи комуникационна транспортна схема
за съгласувана с Областно пътно управление.
4. Линиите на застрояване да се съобразят със съществуващи
подземни и надземни проводи и съоръжения и изградени други
такива инфраструктури
5. Проектът да се изготви в мащаб 1:1000 в цифров и графичен вид.
6. Проектът да се представи в община Рудозем, окомплектован с
актуална скица от Общинска служба по земеделие, гр. Рудозем.
II. Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите съгласно
закона действия.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 170
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.11.2016 г., ПРОТОКОЛ № 17
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху колесен
трактор ТК 82, рег.№ СМ 1273 ЕЕ, година на производство- 1984 г., двигател №
257790, дата на първа регистрация: 09.12.2003г., цвят -жълт, собственост на
община Рудозем, в полза на “ПРОГРЕС – СТРОЙ” ЕООД .
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
226/29.11.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.39, ал.4
от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.
Общински съвет гр.Рудозем разрешава да се учреди безвъзмездно право на
ползване върху колесен трактор ТК 82, рег.№ СМ 1273 ЕЕ, година на производство1984 г., двигател № 257790, дата на първа регистрация: 09.12.2003г., цвят -жълт,
собственост на община Рудозем, в полза на “ПРОГРЕС – СТРОЙ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. Промишлена зона, с ЕИК 830189098,
представлявано от Гошо Цанков Стоименов, за периода от 15.12.2016 г. до 30.04.2017
г.
2. Възлага на Кмета на Общината Рудозем да организира изпълнението на
решението и да сключи необходимия договор.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

