ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 534
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.10.2015 г., ПРОТОКОЛ № 56
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община

Рудозем, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
205/07.10.2015 г. от председателя на Общински съвет Рудозем – инж. Митко
Асенов Младенов и на основание чл.21, ал.2 и чл.42, ал.6 от ЗМСМА, във връзка
с ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от
АПК, Решение № 1632 - МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК, Решение №59-МИ от
22.09.2015г. на ОИК Рудозем и Предложение на кмета с вх. № 198/01.10.2015 г.
След проведено поименно гласуване:
РЕШИ:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Рудозем
инж. Недко Фиданов Кулевски, ЕГН 7809176081, за срок до полагане на
клетва от новоизбрания кмет.
2. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, определя основно месечно
възнаграждение на инж. Недко Фиданов Кулевски, ЕГН 7809176081 за
срока по т.1 от настоящото решение, в размер равен на определения такъв
за заемащ длъжността Кмет на община Рудозем, определен с Решение
№48 от 06.02.2012 г. на Общински съвет - Рудозем.
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалният кодекс, с
оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси и за
предотвратяване на значителни или трудно поправими вреди, причинени
от евентуалното осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на
акта, с цел нормалното функциониране на изпълнителната власт на
територията на общината, Общински съвет - Рудозем допуска
предварително изпълнение на настоящото решение за избор на временно
изпълняващ длъжността кмет на община Рудозем.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 535
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.10.2015 г., ПРОТОКОЛ № 56

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на

Кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания Кмет в Кметствата на
Община Рудозем, във връзка с провеждането на избори за общински съветници
и за кметове на 25 октомври 2015 г.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
206/08.10.2015 г. от председателя на Общински съвет Рудозем – инж. Митко
Асенов Младенов и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.42, ал.4, ал.5, ал.6 и
ал.9 от ЗМСМА, чл. 259, ал. 1 от КТ, чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с
Решение № 1632 - МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК и Решение №60-МИ от
22.09.2015г. на ОИК Рудозем, Решение № 52-МИ от 19.09.2015 г. на ОИК
Рудозем, във връзка с подадени предложения на общински съветници и
Предложение на кмета с вх. № 198/01.10.2015 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

I. Избира за временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство за срок до
полагане на клетва от новоизбрания Кмет в кметствата на Община Рудозем,
следните лица в Кметствата на Община Рудозем:
1. Избира Емилия Недкова Шукерова - Кисьова от с.Чепинци,

общ.Рудозем, ЕГН 7204156054, за временно изпълняващ длъжността „кмет на
кметство Чепинци“ за периода от изтичането на текущия мандат до полагане на
клетва от новоизбрания кмет на кметство Чепинци в изборите за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
2. Избира Захаринка Юриева Симеонова - Кьосева от с.Елховец,
общ.Рудозем, ЕГН 7104176036, за временно изпълняващ длъжността „кмет на
кметство Елховец“ за периода от изтичането на текущия мандат до полагане на
клетва от новоизбрания кмет на кметство Елховец в изборите за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
3. Избира Ваня Николаева Сиракова от с.Рибница, общ.Рудозем, ЕГН
8803036119, за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство Рибница“ за
периода от изтичането на текущия мандат до полагане на клетва от
новоизбрания кмет на кметство Рибница в изборите за общински съветници и за
кметове на 25 октомври 2015 г.
4. Избира Снежана Асенова Белева от гр.Рудозем, ул.”Овобождение”
№14, общ.Рудозем, ЕГН 8305276039, за временно изпълняващ длъжността „кмет
на кметство Сопотот“ за периода от изтичането на текущия мандат до полагане

на клетва от новоизбрания кмет на кметство Сопотот в изборите за общински
съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
5. Избира Мехмед Мохамедов Кичуков от гр.Рудозем, ул.„Ела” №11,
общ.Рудозем, ЕГН 8610036141, за временно изпълняващ длъжността „кмет на
кметство Пловдивци - Коритата“ за периода от изтичането на текущия мандат до
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Пловдивци - Коритата в
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
6. Избира Николай Севдалинов Сираков от с.Бърчево, общ.Рудозем,
ЕГН 8904196028, за временно изпълняващ длъжността „кмет на кметство
Войкова лъка - Бърчево“ за периода от изтичането на текущия мандат до
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Войкова лъка - Бърчево в
изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
II. Определя допълнително възнаграждение на изпълняващият длъжността
„Кмет на кметство” на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл. 259, ал. 1 от
КТ в размер на 100.00 /сто/ лева.
III. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалният кодекс, с
оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси и за
предотвратяване на значителни или трудно поправими вреди, причинени от
евентуалното осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, с цел
нормалното функциониране на изпълнителната власт на територията на
Кметствата на Община Рудозем, Общински съвет - Рудозем допуска
предварително изпълнение на настоящото решение за избор на временно
изпълняващи длъжността „кмет на кметство” в кметствата на Община Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 536
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.10.2015 г., ПРОТОКОЛ № 56

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка № 199/01.10.2015
г. от зам. кмета на община Рудозем – инж. Недко Фиданов Кулевски и на основание чл.

основание чл. 14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване

РЕШИ:
1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по

провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
три години на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост,
попадащ в УПИ І- автогара, кв.39 по ПУП на гр.Рудозем за производствени
дейности с площ 96,07 и склад с площ 43,26 м2.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
частта от недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с
тайно наддаване по реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Рудозем при
минимална тръжна месечна наемна цена в размер на 106,12 лв. (с вкл. ДДС).

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 537
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.10.2015 г., ПРОТОКОЛ № 56

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет –
Рудозем за опазване на обществения ред и безопасността на движението.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка №
207/08.10.2015 г. председателя на Общински съвет Рудозем – инж. Митко
Асенов Младенов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл.8 от
Закона за нормативните актове, във връзка с Предложение от 07.09.2015г. на В.
Георгиев – Районен прокурор при Районна прокуратура гр.Мадан с изх.№45315
и вх.№188/14.09.2015г. на Общински съвет Рудозем
След проведено гласуване
РЕШИ:

1. Общински съвет Рудозем изменя и допълва Наредба № 1 на Общински
съвет - Рудозем за опазване на обществения ред и безопасността на движението,
както следва:
1.1. В Раздел ІI – Поддържане на обществения ред и опазване на
общинската собственост, се създава нов член 20а със следното съдържание:
/1/ Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след
20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч.,
ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
/2/ Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат
грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно
дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако
детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
/3/ Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по тази наредба
мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето.
/4/ Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага
грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето, съгласно

Наредба на Министерския съвет, издадена въз основа на Закона за закрила на
детето.
/5/ Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които
полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо,
психическо и нравствено развитие.
1.2. В чл. 39, изречение второ, на Раздел VI – Административно-наказателни
разпоредби, се правят следните изменения и допълнения:
Досегашното съдържание, което е както следва:
„Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от
упълномощени от него лица”, се изменя и допълва по следният начин:
”Наказателни постановления се издават от кмета на общината или от
негов заместник при отсъствието му, въз основа на съставен акт от лицата по чл.
38 от настоящата Наредба”.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да предприеме последващите
съгласно закона действия в изпълнение на решението по т.1.
3. Посочените промени влизат в сила от влизане в сила на настоящото
решение.
Приложение:
1.Предложение от 07.09.2015 г. на Районен прокурор В. Георгиев с изх.
№45315 и вх. №188/14.09.2015 г. на Общински съвет Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 13
Гласували: 13
За: 13
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:……...................
/инж.Митко Младенов /

