ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 3
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2
ОТНОСНО: Избор на временна комисия за подготовка на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет,
взаимодействието му с общинската администрация.

неговите

комисии

и

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа Доклана записка №
222/12.11.2015 г., внесена от председателя на Об.С. г-н Владимир Янков и на основание

чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА
Общински съвет – Рудозем избира временна комисия за подготовка на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация в състав:
Председател: Красимир Шейков
Членове:
1. Мая Орманова
2. Раиф Караджов
2. Комисията по т.1 да подготви и представи пред Общински съвет - Рудозем
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация в срок до провеждане на
следващото заседание на Общински съвет - Рудозем.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 11
Против: -Въздържали се: 6
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 4
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на кмета на общината и кметовете на
кметства в община Рудозем.
Общински съвет – Рудозем след като се запозна с Докладна записка №
221/12.11.2015 г. на кмета на община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов и на
основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 от
Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности, Класификатор на длъжностите в администрацията, Приложение №1 към ч.3,
ал.2 към Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Определя размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на
общината и кметовете на кметства в община Рудозем по кметства, считано от
09.11.2015 г. както следва:
Длъжност:
Кмет на община Рудозем
Кмет на кметство Чепинци
Кмет на кметство Елховец
Кмет на кметство Сопотот
Кмет на кметство Войкова лъка
Кмет на кметство Пловдивци
Кмет на кметство Рибница
Кмет на кметство Грамаде
Кмет на кметство Оглед
Кмет на кметство Равнината
Кмет на кметство Бяла река
Кмет на кметство Бърчево
Кмет на кметство Коритата
Кмет на кметство Борие
Кмет на кметство Витина

Основна месечна
заплата в лева:
1950 лв.
895 лв.
895 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.
800 лв.

Кметство с население,
както следва:
10 706
2243
1172
358
373
258
353
174
179
153
271
208
217
245
166

Общински съвет – Рудозем определя допълнително възнаграждение в размер на
един процент за всяка година придобит професионален стаж върху основното месечно
възнаграждение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 11
Против: -Въздържали се: 6
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 5
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2
ОТНОСНО: Заявление на Юлиян Андреев – управител на „Прогрес-строй”ЕООД гр.
Рудозем за освобождаване от длъжност
Общински съвет, след като се запозна с Докладна записка № 223/12.11.2015 г. на
председателя на Общински съвет – Рудозем – д-р Владимир Янков 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, чл.142 и чл. 147, ал.1 и ал.2 от Търговския закон, чл.13 от
Нардба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на
търговските дружества
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Освобождава по взаимно съгласие Юлиян Весков Андреев с ЕГН:
7101066020 от длъжността управител на „Прогрес-строй” ЕООД с ЕИК
830189098, като освобождава от отговорност същия за периода на
управление на дружеството.
2. Упълномощава 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 временно изпълняващ длъжността „управител” на дружеството
„Прогрес-строй”ЕООД – Гошо Цанков Стоименов с ЕГН: 6209166048, за
срок до провеждане на конкурс за заемане на длъжността.
4. Упълномощава Кмета на Община Рудозем да сключи с новоизбрания
управител Договор за управление на дружеството.
5. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 3 /три/
минимални работни заплати.
6 Задължава новоизбрания Управител на „Прогрес-строй”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.
7. Задължава Юлиян Весков Андреев да внесе доклад за състоянието на фирмата
за периода 01.01- 09.11.2015 г. за следващата сесия на Общински съвет –
Рудозем
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 12
Против: -Въздържали се: 5
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 6
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно:Наемане на част от частен имот за нуждите на кметство Оглед,
община Рудозем
Общински съвет – Рудозем, след като се запозна с Докладна записка №
220/12.11.2015 г. на кмета на община Рудозем – Румен Пехливанов и на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.228 – чл.239 от ЗЗД
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет Рудозем дава съгласието си да бъде сключен договор за наем
на частен имот, находящ се в село Оглед, община Рудозем, представляващ част от
имот- двуетажна сграда находяща се в имот пл. № 101, а именно първи жилищен етаж,
състоящ се: стая с площ 12,6 м2, стая с площ 5,88 м2, коридор с площ 10 м2 и санитарен
възел с площ 5,88 м2, собственост на Юлиян Стефанов Хаджиев съгласно Решение №
239 от 08.11.2012 г. по гр.д. № 162/2011 г. на Мадански Районен съд за сумата от 80,00
лв. месечен наем.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за наем за срок от четири
години.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 17
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 7
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2
ОТНОСНО: Командироване на Кмета на община Рудозем във връзка с изпълнение на
дейност №5 „Организиране и провеждане на обмяна на опит и добри практики“ по
проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради предоставящи
социални и образователни услуги на населението в ОДЗ „Снежанка” - сграда 1,
община Рудозем“, съгласно Договор BG04-02-03-069-018/18.08.2015 г., финансиран по
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04),
Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на
подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия,
Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
Общински съвет след като се запозна с Докладна записка № 225/12.11.2015 г. на
председателя на Общински съвет – Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ :

1.

Общински съвет – Рудозем разрешава на председателя на основание чл. 6,
ал.1, т.2 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
да командирова Кмета на община Рудозем – Румен Пехливанов, в качеството
му на лице за мониторинг на проект: „Повишаване на енергийната
ефективност на общински сгради предоставящи социални и образователни
услуги на населението в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем“.
Командировката е до Кралство Норвегия в гр. Осло и гр.Трондхейм за
периода от 15.11.2015 г. до 19.11.2015 г., с цел учебно посещение за обмяна
на опит и добри практики по проект „Повишаване на енергийната
ефективност на общински сгради предоставящи социални и образователни
услуги на населението в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем“ по
ДБФП BG04-02-03-069-018/18.08.2015 г. финансиран от ФМ на ЕИП 20092014 по Програма BG04.

2.

На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалният кодекс, с оглед
защита на обществени интереси и това че от закъснението на изпълнението на
настоящото решение може да последват значителни или трудно поправими
вреди, Общински съвет – Рудозем допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 11
Против: -Въздържали се: 6
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 8
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13.11.2015 г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно: Даряване на ДМА
Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление е местната администрация след проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Общински съвет - Рудозем взема решение да де дари преносим компютър с
марка Dell, модел: Inspirion N5040, фабричен № H363LR1 с Windows 7, ползван в
периода 2011-2015 г. от общинския съветник Здравка Коджебашева на синът й Стоян
Стоянов Томов, действащ чрез неговия баща – Стоян Томов.
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за дарение.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 17
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

