ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№4
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно: Избор на временна комисия за подготовка на проект за изменение на

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 155/07.11.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем д-р Владимр Янков и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл.21, ал.3 от ЗСМСА
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем избира временна комисия за подготовка на проект
за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в
състав:
Председател: Николина Ангелова Костадинова
Членове:
1. Катя Хутева;
2. Д-р Денис Инджов;
3. Красимир Шейков;
4. Шукри Халилов
2. Комисията по т.1 да подготви и представи пред Общински съвет Рудозем проект за изменение 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: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№5
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на
община Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 156/07.11.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 от
ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
Определя основно трудово възнаграждение на кмета на община Рудозем в
размер на 2 950,00 лв., считано от 28.10.2019г.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 8
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№6
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на

кметства в община Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 157/07.11.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 от ПМС № 67
за заплатите в бюджетните организации и дейности
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
Определя основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в
община Рудозем, както следва:
1. Кмет на кметство Чепинци - 950,00 лв., считано от 04.11.2019 г.;
2. Кмет на кметство Елховец - 950,00 лв., считано от 28.10.2019 г.;
3. Кмет на кметство Войкова лъка - 950,00 лв., считано от 28.10.2019 г.;
4. Кмет на кметство Сопотот - 950,00 лв., считано от 04.11.2019 г.;
5. Кмет на кметство Рибница - 950,00 лв., считано от 28.10.2019 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 8
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№7
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно: Утвърждаване на кметствата в които ще се назначават кметски

наместници и определяне размера на техните трудови възнаграждения.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 159/07.11.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем- г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.5, т.23 и чл.38, ал.7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 от
ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
1. Утвърждава кметствата, в които при спазване на изискванията на чл.46а,
ал.1 от ЗМСМА ще бъдат назначени кметски наместници, а именно: кметство
Бърчево, с.Пловдивци, кметство Оглед, кметство Равнината, кметство Бяла река,
кметство Витина, кметство Борие, кметство Коритата, кметство Грамаде,
кметство Поляна, кметство Иваново, кметство Мочура.
2. Определя основно трудово възнаграждение на кметските наместници в
размер до 80 % от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в
общината.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 7
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№8
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 08.11.2019 г., ПРОТОКОЛ № 2
Относно: Предложение за одобряване на промени в общата численост и структурата
на Община Рудозем.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 158/07.11.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем- г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §2 от ЗР на
Закона за изменение на ЗМСМА, във връзка с §153 от ПЗР на Закона за
изменение и допълнение на изборния кодекс, ал.1 от ЗМСМА, Постановление 67
от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
1. Изменя Решение № 273 от 08.07.2017 г. и одобрява общата численост и
структура на община Рудозем, съгласно Приложение №1, считано от
28.10.2019 год.
2. Възлага на Кмета на Община Рудозем да утвърди длъжностно поименно
щатно разписание за промяна на структурата по Приложение № 1;.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 6
Въздържали се: 2
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

