ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 407
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.2019 г., ПРОТОКОЛ № 50
Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество „Прогрес-строй”
ЕООД за 2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем – г-н Владимир
Антонов Янков и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във връзка с чл.147, ал.2 от
Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху
общинската част от капитала на търговските дружества
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинско търговско дружество „Прогрес-строй”
ЕООД , ЕИК 830189098 за 2018 г.
2.Задължава Управителя на дружеството да предприеме необходимите съгласно закона
фактически и правни действия по вписване годишния финансов отчет на дружеството за
2018 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 12
Против: -Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 408
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.2019 г., ПРОТОКОЛ № 50
Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество „СМДЛ Рудозем”
ЕООД за 2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
13/28.01.2019 г., предложена управителя общинско дружество „СМДЛ Рудозем” ЕООД – гжа Ангелина Илиева Чучуранова-Келбечева и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във
връзка с чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредба за реда за упражняване
на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
След проведено гласуване
РЕШИ:

1. Приема годишния финансов отчет на общинско търговско „СМДЛ Рудозем” ЕООД за
2018 г.
2.Задължава Управителя на дружеството да публикува годишния финансов отчет и
съпътстващите го документи в Търговския регистър.
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
№ 409
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.2019 г., ПРОТОКОЛ № 50
Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество „СПОРТНИ
БАЗИ-РУДОЗЕМ” ЕООД през 2018 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
59/19.04.2019 г., предложена управителя на общинско дружество „СПОРТНИ БАЗИРУДОЗЕМ” ЕООД – инж. Емил Анчов Кехайов - ликвидатор и на основание чл.137, ал.1, т.3
и чл.147, ал.2 от Търговския закон и във връзка чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.4 от Наредба за реда за
упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Приема годишния финансов отчет на общинска фирма „СПОРТНИ БАЗИ-РУДОЗЕМ”
ЕООД за 2018 г.
2.Задължава ликвидатора на дружеството инж. Емил Анчов Кехайов да публикува годишния
финансов отчет и съпътстващите го документи в Търговския регистър.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 410
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.2019 г., ПРОТОКОЛ № 50
Относно: Приемане на Годишен план за развитие на Социалните услуги в Община
Рудозем за 2020 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
54/16.04.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.23 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:
Приема Годишен план за развитие на Социалните услуги в Община Рудозем за 2020 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 411
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.2019 г., ПРОТОКОЛ № 50
Относно: Постъпило искане с вх.№1496/05.04.2019 г. от Розета Чечкова – Началник
на Общинска служба по земеделие – Рудозем за предприемане на необходимите действия по
предоставяне на земеделски имот
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
57/17.04.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , §27, ал.2, т.1 от ПЗР към
ЗИДЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с искане с вх.№ 1496/05.04.2019 г. от
Розета Чечкова- Началник на Общинска служба по земеделие-Рудозем
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет-Рудозем дава съгласието си да се предостави на Общинска служба по
земеделие-Рудозем за издаване на решение по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ по Решение №
1100/27.10.1992 г. в полза на наследниците на Салимехмед Асанов Османов следния
земеделски имот:
Проектен № 023038- Ливада, X категория с размер 1,155 дка, находящ се в землището на
с.Рибница, собственост на Община Рудозем при граници:
имот с № 023037- Ливада-на Али Асанов Хусков;
имот с № 023036- Ливада-на Несибе Раифова Хускова;
имот с № 023031- Ливада-насл. на Исеин Ахмедов Байрактаров;
имот с № 023032- Ливада-на Несибе Раифова Хускова;
имот с № 023040- Ливада-на Община Рудозем;
имот с № 023039- Ливада-на Несибе Раифова Хускова;
имот с № 072011- Залесена терит.- на Изпълнителна агенция по горите.

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

