ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№188
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Изпълнение на Бюджета, ИБСФ и ИбСФ-3-КФС на община
Рудозем за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012г.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.52, ал.1 и
чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.9,
ал.2 от ЗОД и Наредбата на общинския съвет по чл. 9а от ЗОБ,
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2012 г.,
съгласно Приложение № 1/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012 г., съгласно
Приложение № 1
3. Приема уточнен план и отчет на капиталовите разходи за
2012 г. ,съгласно Приложение № 1.
Забележка: От функция Образование – дофинасиране на държавни дейности
с местни приходи прехвърляме във функция Общи държавни служби сумата
17246 лв. основен ремонт на покрив на бивше училище кв.Възраждане.

4. Приема окончателен годишен план и отчета за изпълнение на
ИБСФ-3-КСФ /Национален фонд/ за 2012 г., съгласно
Приложение № 2.
5. Приема окончателен годишен план и отчет за изпълнение на
ИБСФ-3-КСФ /Разплащателна агенция/ за 2012 г., съгласно
Приложение № 3.

6. Приема окончателен годишен план и отчета за изпълнение на
ИБСФ /Приватизация/ за 2012 г., съгласно Приложение № 4.
7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 г.,
съгласно Приложение № 5.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За: 11
Против:1
Въздържали се: 4

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№189
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Приемане на Бюджета на Община Рудозем за 2013 година.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.52, ал.1 и
чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.12 ал.1 от ЗОБ; и
чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013, ПМС № 1/09.01.2013
г. за изпълнение на бюджета на Република България за 2013 г. и Наредбата за
съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет по чл.9а от ЗОБ,
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1.Приема БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ за 2013г., както следва:
1.1.По ПРИХОДА: в размер на 5 240 262 лв./съгласно Приложение № 1/
1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 3 086 088 лв., в т.ч.
 Обща допълваща субсидия в размер на 3 008 009 лв.
 Преходен остатък в размер на 78 079 лв./съгласно Приложение № 2/
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 154 174 лв., в т.ч.
 Имуществени данъци в размер на 376 000 лв.
 Неданъчни приходи в размер на 781 551 лв., в т.ч.
- постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 168 164 лв
 Обща изравнителна субсидия в размер на 605 000 лв.
 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 162 300 лв.
 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 287 400 лв. в т.ч.
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 129 500 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 157 900 лв.
 Временни безлихвени заеми в размер на -38 058 лв. в т.ч.:
- възстановени заеми от извънбюджетни сметки 65 000 лв.
- погасени заеми към ПУДООС -103 058 лв.
 Операции с финансови активи и пасиви в размер на -20 019 лв., в т.ч.:
- погашения по дългосрочни заеми от банки -41 646 лв.
- погашения по дългосрочни заеми към ФЛАГ -97 242 лв.
- възстановени заеми към набирателна сметка -100 000 лв.
- отчисления по Закона за управление на отпадъците -47 000 лв.
- преходен остатък в размер на 265 869 лв./съгласно Приложение № 2/

1.2. По РАЗХОДА: в размер на 5 240 262 лв., разпределен по функции и параграфи,
съгласно Приложение № 3.
1.2.1. За делегирани държавни дейности – 3 086 088 лв.
1.2.2. Дофинансиране от местни приходи – 47 490 лв.
1.2.3. За местни дейности – 2 106 684 лв.
2. Приема Инвестиционната програма на община Рудозем за 2013 г. в размер на
на 734 196 лв., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4
3. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 1000 лв.
3.2. Помощи по Решение на ОбС – 5000 лв.
3.3. Помощи за погребение – 500 лв.
3.4. Субсидии за:
 Читалища – 75252 лв.
 За осъществяване на болнична помощ – 28000 лв.
 Спортни клубове – 8000 лв.
3.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи
по т.3.4., свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези
средства.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.
4.2. Представителни разходи в размер на 6500 лв.
5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни
разходи, съгласно Приложение № 5.
6. Определя годишния размер на плащанията по дълга /съгласно Приложение №
6/
7. Приема числеността и разходите за заплати през 2013 г.за делегираните от
държавата дейности, без звената на делегирани бюджети и за местните дейности,
съгласно Приложение № 7
8. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно
Приложение № 8.
9. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:
9.1. Прилагащи система на делегиран бюджет:
9.1.1. СОУ „Св.св.Кирил и Методи” гр.Рудозем
9.1.2. СОУ „Хр.Ботев” с.Чепинци
9.1.3. ОУ „Хр.Ботев” с.Елховец
9.2. Отдел „Образование”
9.3.Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение
№ 9.
9.4. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по системата на
делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за
направените през месеца вътрешни компенсирани промени и получените трансфери
от други бюджети.

10. Определя просрочените вземания и задължения от минали години и утвърждава
план-график за разплащането и събирането им по бюджет 2013, съгласно
Приложение
№ 10.
11. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на
кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на
общината.
12. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетните сметки за
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до
възстановяване им от Управляващия орган.
13. Възлага на кмета на общината:
13.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с
волята на дарителя, донора.
13.2. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените вземания
и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
14. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено
друго, предоставя следните правомощия на кмета:
14.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
14.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия й размер в частта за местните
дейности.
14.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на
общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
14.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените
годишни цели на общината.
15. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните
дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г. дава право на
кмета на общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на
общината.
16. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за
финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни
безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до
възстановяването им от Управляващия орган.
17. Разходването на бюджетните средства (без целевите средства) се осъществява
при съблюдаване на следните приоритети:

17.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за
трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
17.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за
трудови разходи, за покриване на просрочените задължения от минали години, за
разходи по проекти финансирани със средства от ЕС, за разходи, свързани с
дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни
разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:11
Против:2
Въздържали се:3

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№190
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Одобряване на командировките на Кмета на община Рудозем
- Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.07.2012г. до 31.12.2012г.
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, и на основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, чл.6
ал.1, т.2 и чл.15 ал.1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина и документи доказващи разходите /заповед за командировки, справки и
пътни листове/ за направените командировки
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет одобрява разходите за командировки на Кмета на Община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.07.2012г. до
31.12.2012г. , които са в размер на 2399, 14 лв., от тях 2330, 69 лв. в страната и
68, 45 лв. в чужбина. Същите са планувани по Бюджет 2012г.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№191
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба№1 за Опазване на
обществения ред и безопасността на движението.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка от кмета на
община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администация
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Рудозем приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредба№ 1 за Опазване на обществения ред и безопасността на
движението, както следва:
§1. Чл. 38 се изменя със следния текст:
„Актове за установяване на нарушенията по наредбата се съставят от
длъжностните лица на Общината, органите на РУП - гр. Мадан, УП - гр. Рудозем,
ГПУ – гр.Рудозем, РСПБЗН – гр. Рудозем, инспекторите по обществения ред, както
и други лица, определени със Заповед на Кмета“
§2. Чл. 44 се изменя със следния текст:
„Общински съвет -Рудозем възлага контролът по изпълнението на Наредбата
на:
- Кмета на Общината
- Кметовете на населени места и кметски наместници
- РУП
- РСПБЗН
- ГПУ“
§3. Наредбата за изменение и допълнение Наредба№ 1 за Опазване на обществения
ред и безопасността на движението на влиза в сила от 01.02.2013г.
§4. Останалата част от Наредба№ 1 за Опазване на обществения ред и безопасността
на движението остава непроменена.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№192
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Рудозем за 2013г.
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.12
от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.9
от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.4а, ал. 2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
– Рудозем,
След проведеното гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – гр.Рудозем приема ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление

и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Рудозем за 2013г.,
приложена към настоящето решение

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:
Въздържали се:
Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№193
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Предложение за удължаване на срока на поет
краткосрочен общински дълг към фонд ФЛАГ.
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.10
и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с
чл. 17, ал. 1, т.5 от Закона за общинския дълг
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Община Рудозем да сключи Анекс към договор за кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, с който да
бъде удължен срока на действие на Договор № 236/23.04.2012г. с 6 /шест/
месеца, като датата на падежа по кредита да бъде до 25.08.2013г.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да подготви и
подпише горепосочения Анекс.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:…….........................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№194
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Избиране и назначаване на нов управител на “МБАЛ
Рудозем“ЕООД.
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя на
на Общински съвет Рудозем – инж. Митко Асенов Младенов 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.5 и чл. 147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
1. Освобождава Цвятко Славов Хаджиев с ЕГН 5805106082 от длъжността
управител на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ РУДОЗЕМ” ЕООД с ЕИК 120504585, на базата на подадено уведомление, с
което желае да бъде заличен от търговския тегистър като управител на
дружеството, но не освобождава от отговорност същия за периода на
управление на дружеството.
2. Задължава Кмета на Община Рудозем да прекрати с досегашния управител
Договора за управление на дружеството, считано от вписването на
освобождаването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
3. Избира за управител на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - РУДОЗЕМ” ЕООД Емине Миминова Балева с ЕГН
7412086055, считано от датата на вписването и в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, за срок до провеждане на конкурс за заемаене на
длъжността, но не по дълъг от три години.
4. Задължава Кмета на Община Рудозем да сключи с новоизбрания управител
Договор за управление на дружеството.

5. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на две
минимални работни заплати.
6. Задължава новоизбрания Управител на “ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУДОЗЕМ” ЕООД да организира вписването
на промените в управлението на дружеството в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, като за целта се подаде заявление, ведно с
приложенията към същото.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№195
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.02.2013, ПРОТОКОЛ №19
ОТНОСНО: Постъпило искане с вх. № 529 / 04. 02. 2013г. от Розета ЧечковаНачалник на Общинска служба по земеделие- гр. Рудозем, за предоставяне на
имот в землището на с. Витина.
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 ЗМСМА
След проведеното поименно гласуване
РЕШИ:
В изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински Съвет- гр.
Рудозем дава съгласието си да се предостави имот в землището на с. Витина с
Проектен № 001164 – Ливада /9-та категория/ с размер 1,105 дка на Общинска
служба по земеделие- гр. Рудозем за издаване на решение по чл. 14, ал.1 т. 1 от
ЗСПЗЗ по решение № 480/ 17. 09. 1992г. на наследниците на Ариф Асанов
Ефендиев.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:16
Гласували:16
За:16
Против:-Въздържали се:-Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

