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Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ № 15
От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 01.10.2012 година.
Дневен ред:
1.Ново обсъждане на докладна записка относно поемане на дългосрочен дълг
чрез договор за банков кредит.
2. Разни.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно кандидатстване на Община Сатовча с проект „Създаване на добри
управленски практики чрез трансфер на европейски технологии в регионален
мащаб за Общините Сатовча и Гоце Делчев чрез подобряване възможностите
за активно включване в заетостта на групите в неравностойно положение на
пазара на труда и развитие на иновативни модели на социални предприятия”
по обявената от министерство на труда и социалната политика за подбор на
проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 210
На основание чл.45 и чл.46 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация реши: приема за разглеждане внесената докладна записка от Кмета
на Община Сатовча.
Докладна записка от д-р Арбен Мименов – кмет на община Сатовча
относно информация за добива на дърва от ТП „ДЛС Дикчан” с. Сатовча.
С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 211
На основание чл.45 и чл.46 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация реши: приема за разглеждане внесената докладна записка от Кмета
на Община Сатовча относно добива на дърва от ТП „ДЛС Дикчан” с. Сатовча.

Протокол от комисия назначена от Кмета на Община Сатовча относно жалба на
Алил Качанов, собственик на дърводелски цех, с. Сатовча.

С 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Общински съвет Сатовча прие:
РЕШЕНИЕ № 212
На основание чл.45 и чл.46 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация реши: приема за разглеждане Протокол от комисия назначена от
кмета на Община Сатовча във връзка с решение на Общински съвет Сатовча относно
жалба на Алил Качанов, собственик на дърводелски цех, с. Сатовча.

