ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 342
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 41
Относно: Приемане на Декларация относно решение на Прокурорска колегия на Висшия
съдебен съвет на Република България, прието на 11.07.2018 г. по Протокол №20
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди проект на Декларация,
относно Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република
България, прието на 11.07.2018г. по Протокол 20, предложена от Председателя на
Общински съвет - Рудозем – г-н Владимир Янков и на основание чл. 21 ал.2 ЗМСМА
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем приема Протестна декларация със следния текст:
ДО
БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
ПЛЕНУМА
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ДО
НЕДЯЛКО СЛАВОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ДЕКЛАРАЦИЯ
От ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУДОЗЕМ

Относно: Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
Република България, прието на 11.07.2018г. по Протокол 20.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с Решение на Прокурорската колегия на ВСС относно предложение за
оптимизиране структурата на районните прокуратури, закриване на Районна прокуратура
– Мадан и преструктурирането и като териториално отделение към Районна прокуратура –
Смолян, изразяваме категоричното си несъгласие с такова действие.
Общински съвет – Рудозем не приема изложените мотиви и критерии. Решението не
отчита специфичните особености на планинския регион.
В критериите:
- Степен на натовареност - не е отчетена натовареността на един прокурор в
Прокуратурата (съгласно данни от годишния доклад на Главна прокуратура за
прилагане на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи).
- Население на районите и брой общини, обслужвани от Районна прокуратура.
- Позициите и интересите на населението на община Рудозем.
- Перспективата за изграждане на ГКПП „Еледже” е изключително сериозен
аргумент за запазване съществуващите структури на съдебната власт.
В предвид изложените мотиви, ние долуподписаните общински съветници от
Община Рудозем, сме убедени, че решение за преструктуриране, касаещо Районна
прокуратура – Мадан е неправилно и недопустимо.
Във връзка с решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
относно предложението за оптимизиране структурата на районните прокуратури в
частност за закриването на Районна прокуратура – Мадан и преструктурирането й
като териториално отделение към Районна прокуратура – Смолян,
ние,
общинските съветници от Общински съвет – Рудозем, настояваме Пленума на
Висшия съдебен съвет да вземе решение:
Районна прокуратура – Мадан да продължи своята дейност на територията на
Община Мадан, обслужваща Община Мадан и Община Рудозем.
Ще отстояваме с всички предвидени от закона действия Районна прокуратура –
Мадан да остане и да продължи своята дейност на територията на общината.
Считаме, че ще вземете предвид гореизложеното и ще преразгледате решението си
за закриване на Районна прокуратура – Мадан.
Общинските съветници от Общински съвет – град Рудозем, подкрепящи
настоящата Декларация:

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 343
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 19.07.2018 г., ПРОТОКОЛ № 41
Относно: Отпускане на еднократна помощ на лице, чието имущество е унищожено от
възникнал пожар
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Предложение, относно
Отпускане на еднократна помощ на лице, чието имущество е унищожено, предложена от
кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21
ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем отпуска еднократна парична помощ в размер на хиляда
лева на лицата Величка Куртева и Николай Куртев
Помощта следва да бъде използвана за покриване щетите от възникналия пожар.
Средствата да се изплатят от резерва на Бюджет 2018 г. на Община Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 14
Против: -Въздържали се: -Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

