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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РУДОЗЕМ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от
Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем
Относно: Актуализация на Бюджета на община Рудозем за 2021 г. в частта „Капиталови
разходи”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на вашето внимание проект за актуализация на бюджета на Община Рудозем за
2021 г., в частта отнасяща се до капиталовите разходи. Предлаганите промени се обуславят от
необходимостта, дейностите свързани с реализацията на значими строителни обекти да бъдат
окончателно завършени през настоящата година.
Освен това ще бъде дадена възможност финансовите взаимотноошения между Община
Рудозем и контрагентите й да бъдат уредени, при точно спазване на договорните задължения поети
от страните.
Капиталовите вложения на Община Рудозем са поименно, както следва:
- финансирани със средства от кредит от „Фонд Флаг“ ЕАД в общ размер на 5 500 000лв:
1. Подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура: обект „Реконструкция
ул.“Кап.Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства – 1-ви етап,
обект „Реконструкция на ул.Васил Левски“, обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа в
гр.Рудозем за минерална вода“.
2. Подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства: обект
„Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем по три
обособени позиции“, по обособена позиция № 1: „Благоустрояване и реконструкция на парк – УПИ
IV-за парк, кв. 22“, обект „Благоустрояване и реконструкция на парк УПИ I-121 за парка и детска

площадка, кв.36, гр.Рудозем” и обект „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и
паркинг“.
- финансирани с компенсирани промени между обекти, както следва:
1. Намалява средствата със 100 000лв. по обект: Реконстр. и рехабилитация на общ.пътища на
територията на община Рудозем-Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път
SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала - Обект № 2 „Реконструкция на път
SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951”- Обект № 3
„Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км
3+500” - Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде –
Оглед”., Община Рудозем.
2.Включва обект: ППР ул.2 с.Сопотот, първи етап - 9 360лв.
3.Включва обект: ППР Реконструкция ул.“Васил Левски“ и прилежащитне пресечки и
междублокови пространства“ – 29 928лв./разплащане на проектиране от 2016 г.
4.Включва обект: ППР и СМР паркинги ул.“Хан Аспарух“ – 59 712лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124, ал. 2 и чл.127,
ал.2 от ЗПФ, предлагам на Общински съвет – Рудозем да приеме следното
ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:
Общински съвет-Рудозем одобрява актуализираната Инвестиционна програма, в частта
„Капиталови разходи” на Община Рудозем за 2021г., описани както следва:
1. Подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура: обект „Реконструкция
ул.“Кап.Петко войвода“, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства – 1-ви етап,
обект „Реконструкция на ул.Васил Левски“, обект „Изграждане на улична водопроводна мрежа в
гр.Рудозем за минерална вода“.
2. Подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства: обект
„Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем по три
обособени позиции“, по обособена позиция № 1: „Благоустрояване и реконструкция на парк – УПИ
IV-за парк, кв. 22“, обект „Благоустрояване и реконструкция на парк УПИ I-121 за парка и детска
площадка, кв.36, гр.Рудозем” и обект „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и
паркинг“.
3. Намалява средствата със 100 000лв. по обект: Реконстр. и рехабилитация на общ.пътища на
територията на община Рудозем-Обект № 1 „Реконструкция и рехабилитация на път
SML1214/II86, Рудозем – граница Гърция/- Чепинци – махала - Обект № 2 „Реконструкция на път
SML 3218/II86, Средногорци – Рудозем /- Боево от км 0+000 до км 3+951”- Обект № 3
„Реконструкция на път SML 3217/II86, Рудозем – граница Гърция/- с. Бреза от км 0+000 до км

3+500” - Обект № 4 „Рехабилитация на път SML 2211/II86, Рудозем – граница Гърция/- Грамаде –
Оглед”., Община Рудозем.
4.Включва обект: ППР ул.2 с.Сопотот, първи етап - 9 360лв.
5.Включва обект: ППР Реконструкция ул.“Васил Левски“ и прилежащитне пресечки и
междублокови пространства“ – 29 928лв.
6.Включва обект: ППР и СМР паркинги ул.“Хан Аспарух“ – 59 712лв.
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