ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№132
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Работата на Общински съвет – Рудозем за периода 03.11.2011 –
30.06.2012 година.
Общинският съвет след като се запозна с Отчета от Председателя на Общински
съвет - Рудозем – Митко Асенов Младенов и на основание на чл.15, ал.(3) от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл. 21, ал.1,
т.23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Приема Отчета за работата на Общински съвет–Рудозем с
направените в него изводи и препоръки.
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да се организира
работна среща между Ръководството на Общинския съвет,
Председателите на комисии към ОбС, Кмета, Зам. Кметовете и
Директорите на дирекциите на общинска администрация за
обсъждане изводите, слабостите и препоръките от отчета.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За: 14
Против:-Въздържали се: -Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№133
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Рудозем.

Общинският съвет след като се запозна с Отчета от кмета на община Рудозем –
Румен Венциславов Пехливанов за изпълнение на решенията на Общински
съвет гр.Рудозем и на основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1.Приема отчета на Кмета на община Рудозем – Румен Венциславов
Пехливанов за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Рудозем.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№134
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО
МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с проект „Изграждане
на спортни съоръжения в община Рудозем” по Мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.23 от
ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.

Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие Община Рудозем да кандидатства с
проект „Изграждане на спортни съоръжения в община Рудозем” по Мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., който
включва следните обекти:
 „Спортно-тренировъчна зала на община Рудозем”
 "Спортни игрища" в УПИ II 95, 99 ,105 кв. 39, гр. Рудозем, община
Рудозем
 „Спортно-тренировъчна площадка за футбол” с. Чепинци
 „Спортна площадка” с. Елховец

2. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект „Изграждане
на спортни съоръжения в община Рудозем” отговарят на приоритетите на Плана
за развитие на Община Рудозем за периода 2007-2013 г.
3. Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да подготви
необходимите документи за кандидатстване с проект „Изграждане на спортни
съоръжения в община Рудозем” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№135
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО
МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Кандидатстването на община Рудозем с проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
вътрешна водопроводна мрежа” по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – гр. Рудозем дава съгласие Община Рудозем да
кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища и вътрешна водопроводна мрежа” по
Мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 г., който включва следните обекти:
 Реконструкция на път SML 2213 гр. Рудозем - с. Рибница, общ.
Рудозем, обл.Смолян – І етап и ІІ етап
 Рехабилитация на път SML 3216 гр. Рудозем - с.Борие, общ.Рудозем,
обл.Смолян
 Вътрешна водопроводна мрежа м. Дуревска - с. Чепинци
2. Общински съвет – гр. Рудозем декларира, че дейностите по проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
вътрешна водопроводна мрежа” отговарят на приоритетите на Плана за
развитие на Община Рудозем за периода 2007-2013 г.

3. Общински съвет – гр. Рудозем възлага на Кмета на Община Рудозем да
подготви необходимите документи за кандидатстване с проект
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и
вътрешна водопроводна мрежа” по Мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№136
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО
МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Утвърждаване на командировките на Кмета на Община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2012 г. до
30.06.2012 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от Гл.
счетоводител на община Рудозем – Милена Русева и на основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от ЗМСМА, и на основание чл.8, ал. 4 от Наредбата за командировките в
страната, чл.6, ал.1, т.2 и чл. 15 ал. 1 от Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет одобрява разходите за командировки на Кмета на Община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.01.2012 г. до
30.06.2012 г., които са в размер на 1 091.10 лв., от тях 950 лв. в страната и
141.10 лв. в чужбина.
Същите са планувани по бюджет 2012 г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№137
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО
МУ,СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10

ОТНОСНО: Изменение на чл. 15б от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.2,
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администация и във връзка с чл.8, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската
собственост
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем изменя чл.15б от НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО
ИМУЩЕСТВО, който гласи:
„чл.15б. /1/ Общински съвет взема решение за отдаване под наем на
свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, предоставени
на училища, детски градини, и обслужващи звена, чрез публично оповестен търг
или публично оповестен конкурс за срок до 5 години за дейности, съвместими с
предназначението им, като посочва условията и критериите, след предварително
съгласуване с училищното ръководство /ръководството на детската градина,
обслужващото звено/
/2/ Провеждането на публично оповестеният търг или публично
оповестеният конкурс по ал.1 се организира от кмета на общината. В комисията по
провеждане на търга или конкурса участват задължително поне двама
представители на съответните образователни звена.
/3/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.1, кметът
наобщината издава заповед и сключва договор за наем. Приходите от наеми
постъпват в приход на общинския бюджет. Тези приходи след приспадането от
тях на всички дължими данъци се превеждат на съответния второстепенен
разпоредител.”

като добива следната редакция:
„чл.15б. Директорите на общинските училища могат да отдават под наем
помещения от предоставените им за управлениe имоти общинска собственост след
решение на общинския съвет с цел реализиране на собствени приходи за
училището съгласно чл.44, ал.2, т.1 от Закона за народната просвета. Отдаването
под наем се извършва в съответствие с принципите на Глава VІІІ от настоящата
Наредба и без да пречи на основната дейност, за която имотите са предоставени.“

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….........................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№138
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил от
„МБАЛ Рудозем“ ЕООД на ОбА – Рудозем.

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21,
ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.10, ал.1 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговските дружества
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.

2.

Да се учреди на Община Рудозем безвъзмездно право на ползване на
лек автомобил ФОРД МОНДЕО с рег.№ СМ 8430 АК собственост на
„МБАЛ Рудозем“ ЕООД за срок от 10 год.
Възлага на управителя на„МБАЛ Рудозем“ ЕООД сключи договор за
предоставяне на безвъзмездно право на ползване на веща по т.1 от
настоящото решение и предаде веща на Кмета на Община Рудозем.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№139
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Отстраняване на техническа грешка по капиталови разходи
с източник на финансиране §40-00- Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2012г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет
1. Приема Актуализирана инвестиционна програма на община
Рудозем, съгласно Приложение №1.
2. Утвърждава капиталови разходи с източник на
Финансиране §40-00, съгласно Приложение №10.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№140
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10
ОТНОСНО: Промени в ЗМСМА, обнародвани в ДВ. бр. 38 от 2012г.,
в сила от 01.07.2012 г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на
Председателят на Общински съвет - Рудозем – Митко Асенов Младенов и
на основание чл. 34, ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /изм. ДВ. бр. 38 от
18 май 2012 г./
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Определя възнаграждение на общинския съветник за един месец в общ
размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в Общинска
администрация Рудозем за последния месец от предходното тримесечие,
считано от 01.07.2012г.
2. Промяната да се отрази в чл.23, ал.2 от Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинска администрация.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№141
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 02.08.2012, ПРОТОКОЛ №10

ОТНОСНО: Отваряне на временен контролно - пропусквателен пунк
”Елидже” на българо-гръцката граница в периода 31.08. – 02.09.2012.
Общинският съвет като отчита обществения интерес от отварянето на
временен контролно - пропусквателен пунк ”Елидже” на българо - гръцката
граница и във връзка с Празника на града и на основание чл.4, ал.4 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Рудозем да предприеме всички
необходими действия свързани с отварянето на временен контролно –
пропусквателен пунк “Елидже” на българо-гръцката граница в периода
31.08.2012г. – 02.09.2012г.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:14
Гласували:14
За:14
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….....................
/инж. М. Младенов /

