Комисия
“Бюджет, финанси и
икономика ”
“Устройство на
територията,
благоустрояване,
екология, законност и
обществен ред”
„Комисия по
здравеопазване,
образование, култура,
социална политика и
спорт”

Дата

Ден

Час

Място

Точки от дневния ред,
които ще се разглеждат

Общ
Бр.
точки

1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,
17

12

28.04.2021 г.

сряда

14:00

Заседателна
зала на Общински
съвет – 2 етаж

29.04.2021 г.

четвъртък

14:30

Малка зала на
Об.С.

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,
17

13

29.04.2021 г.

четвъртък

15:00

Малка зала на
Об.С.

1,16

2

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Справка за дейността на Районно управление – гр. Мадан за 2020 година /вх.№ 70/13.04.2021 г./

2. Годишен отчет за дейността на „СМДЛ Рудозем“ ЕООД през 2020 г./вх№40/19.02.2021 г./
3. Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021 г. в частта „Капиталови разходи“ /вх. № 71/14.04.2021 г./
4. Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на инвестиционни
проекти /вх. № 72/15.04.2021 г./
5. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Рудозем за 2021 г. /вх. № 78
/15.04.2021 г./

6. Постъпило искане с вх. № Р-1118/04.03.2021 г. от Розета Чечкова – Началник на общинска служба по земеделие – Рудозем за предприемане на
необходимите действия по предоставяне на земеделски имот /вх. № 73/22.04.2021 г./
7. Одобряване на Устройствена план-схема на обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 63207.501.134 на Николай Чолаков“ в гр. Рудозем, като част от
Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ /вх. № 74/22.04.2021 г./
8. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-нафтово стопанство,
УПИ VII-гаражи и изменение на улична регулация. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Рудозем и „РАЙ ГРУП”
ООД, гр.Рудозем. /вх. № 81 /23.04.2021 г./
9. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно ел.захранване
на ППС 3295, разположена в ПИ 63207.38.2, м.Мурево, общ.Рудозем, обл.Смолян”/вх. № 83 /23.04.2021 г./
10. Продажба на УПИ XIII-57, в кв.5 по плана на с.Елховец – частна общинска собственост, отделно от построената в него триетажна масивна
жилищна сграда./вх. № /.04.2021 г./
11. Отдаване под наем – публична общинска собственост /вх. № 77 /22.04.2021 г./
12. Отдаване под наем – публична общинска собственост / вх. № 79 /23.04.2021 г
13. Искане за авансово плащане към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и
рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем /вх.№76/22.04.2021 г./
14. Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0105-C01 от
16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Рудозем“ /вх.
№ 75 /22.04.2021 г./
15. Предложение за одобряване на промени в общата численост на Общинска администрация – гр.Рудозем. /вх. № 82 /23.04.2021 г./
16. Приемане на Общински план за младежта на община Рудозем за 2021 г. /вх. №84 /23.04.2021 г./
17. Отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост /вх.№80/23.04.2021 г./

