ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№9
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Изменение и допълнение 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 № 173/17.12.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем д-р Владимр Антонов Янков и на основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА , чл.7
ал.1, чл.11, ал.3 от ЗНА

След проведено явно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет Рудозем приема Правилник за изменение и допълнение на
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Рудозем, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация със следното
съдържание:
Чл.16 се изменя както следва:
Чл.16 Председателят на общинския съвет работи при намалено работно време-4
часа дневно или 20 часа седмично при петдневна седмица и получава месечно
възнаграждение в размер на 50 на сто от размера на месечното възнаграждение на
кмета на общината.
§ 2. В чл.23, ал.2 се изменя както следва:
(2)
За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава
възнаграждение в размер на 50 лв. на заседание на Общински съвет и 20 лв. на
заседание на комисии.
Ал.2 се изменя както следва
(3) При отсъствие от редовно заседание на общински съвет или от редовно заседание на
постоянна и временна комисия на общински съвет не му се дължи възнаграждение.
Чл. 46, ал.1 се изменя както следва:
Постоянните комисии на Общински съвет са:

1. Комисия по бюджет, финанси и икономика;
2. Комисия по устройство на територията, благоустрояване, екология, законност и
обществен ред;
3. Комисия по здравеопазване, образование и култура, социална политика и спорт;
4. Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 9
Против: 3
Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 10
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне на заместник председателите на Общински съвет
Общински съвет - град Рудозем обсъди предложената точка от
председателя на Общински съвет – д-р Владимир Антонов Янков и на основание
чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
Избира за Заместник Председатели на Общински съвет – Рудозем г-н Диан
Фиданов Малеков и г-н Красимир Милков Шейков

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 7
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 11
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне броя и числения състав на постоянните комисии на

Общински съвет
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и след проведено явно гласуване, Общински съвет
РЕШИ:
1.Утвърждава „Комисия по бюджет, финанси и икономика” с числен състав
пет члена;
2. Утвърждава „Комисия по устройство на територията, благоустрояване,
екология, законност и обществен ред” с числен състав от пет члена;
3. Утвърждава „Комисия по здравеопазване, образование, култура,
социална политика и спорт” с числен състав от пет члена;
4. Утвърждава „Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество” с числен състав от пет члена.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 9
Против: 7
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 12
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3

Относно: Определяне членовете на „Комисия по бюджет, финанси и

икономика”
Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване
РЕШИ:
Утвърждава „Комисия по бюджет, финанси и икономика” с персонален състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Хава Исеинова Кехайова;
Диан Фиданов Малеков;
Д-р Денис Александров Инджов;
Шукри Асанов Халилов;
Стоян Василев Трифанов

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 13
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019 г., ПРОТОКОЛ № 3

Относно: Определяне членовете на „Комисия по устройство на територията,

благоустрояване,екология, законност и обществен ред ”
Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване
РЕШИ:
Утвърждава„Комисия по устройство на територията, благоустрояване,
екология, законност и обществен ред” с персонален състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Красимир Милков Шейков;
Радослав Величков Топалски;
Венцислав Росенов Емилов;
Иво Викторов Сираков;
Катя Елемагова Хутева.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 13
Против: 3
Въздържали се: 0

Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 14
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне членовете на „Комисия по здравеопазване, образование,

култура, социална политика и спорт”
Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване
РЕШИ:
Утвърждава „Комисия по здравеопазване, образование, култура, социална
политика и спорт” с персонален състав:
1. Д-р Денис Александров Инджов;
2. Николина Ангелова Костадинова;
3. Д-р Халед Али Хамо;
4. Семир Мехмедов Паликаров;
5. Данка Костадинова Чакърова
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 15
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Определяне членовете на „Комисия за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”
Относно:

Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване
РЕШИ:
Утвърждава „Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество” с персонален състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Николина Ангелова Костадинова;
Радослав Величков Топалски;
Венцислав Росенов Емилов;
Радослав Валентинов Филизов;
Д-р Незиха Хайриева Хутева.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 16
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне председател на „Комисия по бюджет, финанси и

икономика”
Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване
РЕШИ:
Избира за Председател на „Комисия по бюджет, финанси и икономика” –
Хава Исеинова Кехайова
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 17
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Определяне председател на „Комисия по устройство
територията, благоустрояване, екология, законност и обществен ред”
Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване
Относно:

на

РЕШИ:
Избира за Председател на „Комисия по устройство на територията,
благоустрояване, екология, законност и обществен ред” – Красимир Милков
Шейков
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 6
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 18
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Определяне председател на „„Комисия
образование, култура, социална политика и спорт”
Относно:

по

здравеопазване,

Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване

РЕШИ:
Избира за Председател на „Комисия по здравеопазване, образование,
култура, социална политика и спорт” – Д-р Денис Александров Инджов

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 19
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне председател на „Комисия за противодействие на

корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”
Общински съвет - град Рудозем след проведено явно гласуване

РЕШИ:
Избира за Председател на „Комисия за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество” – Николина Ангелова
Костадинова

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 20
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Актуализация на Програма за овладяване популацията
безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем.

на

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 166/16.12.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 40, ал. 3 от ЗЗЖ, чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.
23 от ЗМСМА

След проведено явно гласуване
РЕШИ:
Приема Актуализация на Програма за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на Община Рудозем
съгласно Приложението, което е неразделна част от настоящото решение.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 7
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 21
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Откриване на процедура за попълване на списъците на кандидатите
за съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на
процедурата по избора.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 171/17.12.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р Владимир Антонов Янков и на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1, ал.4 от Наредба №
7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет-Рудозем открива процедура за попълване на
списъците на кандидатите за съдебни заседатели с мандат 2020 г. - 2024 г. за
Районен съд –Мадан и Окръжен съд-Смолян и утвърждава следните условия, ред
и правила за нейното провеждане:

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията
на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:
1. Да е дееспособен български гражданин, който:
- е на възраст от 21 до 68 години;
- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район
на съда, за който кандидатства;
- има завършено най-малко средно образование;
- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
- не страда от психически заболявания.
2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
- е съдебен заседател в друг съд;
- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или
организация с политически цели.
- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който е избран.
II. Утвърждава образци на документи, както следва:
- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;
- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение № 2/;

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ

/Приложение № 3/.
- Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ
/Приложение № 4/.
III. В срок до 20 януари 2020 г. кандидатите за съдебни заседатели

подават в деловодството на Общински съвет-Рудозем, в сградата на Общинска
администрация- гр.Рудозем, бул. „България“ № 15, всеки работен ден от 8:00 ч.
до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение
№1/, ведно със следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо
заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща
за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие /Приложение № 2/;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.З от ЗСВ
/Приложение № 3/;
- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ
/Приложение № 4/;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
IV. Създава временна комисия за провеждане на процедурата по избор на
съдебни заседатели, в следния състав:
Председател: .......................................................
Членове:
.........................................................
V. Възлага на Времената комисия:
1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали
заявления за съдебни заседатели за Районен съд-Мадан и Окръжен съд-Смолян и
изготви списък на допуснатите до участие кандидати;
2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на
подалите документи за съдебни заседатели.
3. Да публикува на интернет страницата на Община Рудозем, най- малко
14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, списъка на допуснатите
до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма,
препоръки и документи по чл.68, ал.З, т.9 от ЗСВ.
4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на
чл.68а, ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави
окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет
страницата на Община Рудозем, и внесе в Общински съвет в седем дневен срок
преди гласуването.
VI. Откриването

на процедурата за попълване на списъците на
кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Мадан и Окръжен съдСмолян за мандат 2020 г. - 2024 г. и условията, редът и правилата за нейното
провеждане да се обявяват на интернет страницата на Община Рудозем,
информационното табло на Общинска администрация-гр.Рудозем, и да се
публикуват в електронните медии и вестник „Отзвук”.

VII. С оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани
с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Мадан и Окръжен съд Смолян, и с цел спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт, на
основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото
решение.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 22
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019 г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне на представител на Общински съвет - Рудозем в
Областния съвет за развитие на област Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 172/17.12.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р Владимир Антонов Янков и на основание чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1, ал.4 от Наредба №
7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели
След проведено явно гласуване
РЕШИ:
Определя за представител на Общинския съвет-Рудозем в Областния съвет за
развитие на област Смолян – Красимир Милков Шейков - зам. председател на
Общински съвет - Рудозем
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 7
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 23
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019 г., ПРОТОКОЛ № 3
Относно: Определяне представител на Общински съвет-Рудозем в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ).
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 178/23.12.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р Владимир Антонов Янков и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общински съвет-Рудозем д-р Владимир Антонов Янков - председател на Общински съвет - Рудозем
(трите имена)
(позиция в ОбС)
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на
Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р Денис Александров Инджов – общински съветник в Общински съвет Рудозем
(трите имена)
(позиция в ОбС)
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 24
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 23.12.2019 г., ПРОТОКОЛ № 3

Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПУР на улица в с.
Бърчево, общ.Рудозем от ос.т. 61 до ос.т.57, от ос.т.49 до ос.т.50, от ос.т. 47
до ос.т 44 между квартал 6, квартал 4, квартал 8 и квартал 7 по плана на
с.Бърчево, общ.Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 175/23.12.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем – дРумен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.124б,
ал.1 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява представеното задание за изработване на улица в с. Бърчево,
общ.Рудозем от ос.т. 61 до ос.т.57, от ос.т.49 до ос.т.50, от ос.т. 47 до ос.т 44
между квартал 6, квартал 4, квартал 8 и квартал 7 по плана на с.Бърчево,
общ.Рудозем.
2. Разрешава изработване на проект ПУП- ПУР на улица в с. Бърчево,
общ.Рудозем от ос.т. 61 до ос.т.57, от ос.т.49 до ос.т.50, от ос.т. 47 до ос.т 44
между квартал 6, квартал 4, квартал 8 и квартал 7 по плана на с.Бърчево,
общ.Рудозем.
3. Възлага на кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно
закона действия.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

