ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 28
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Върнато от Областния Управител, решение №362/17.08.2011г.
на ОбС Рудозем.
Във връзка с докладна записка с вх.№77/16.12.2011г. от Председателя
на Общински съвет Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем отменя Решение №362/17.08.2011г.
Общински съвет Рудозем.
2. На основание на Наредба за придобиване, управление
разпореждане с общинско имущество, гл.7, чл.35, ал.5 от Закона
Общинската собственост, общински съвет реши, да бъдат дарени
джемийското настоятелство на с.Елховец следните вещи:
1.електрическа пекарна – 1 брой
2.мивка не ръждаваема – 2 броя
3.стилаж – 1 брой
4.резервоар – 1 брой
5.маси – 5 броя
6.маса прожекционна – 1 брой
7.столове – 7 броя

на
и
за
на

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 29
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Върнато от Областния Управител, решение №357/17.08.2011г.
на ОбС Рудозем.
Във връзка с докладна записка с вх.№78/16.12.2011г. от Председателя
на Общински съвет Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем отменя Решение
№357/17.08.2011г. на Общински съвет Рудозем.
2. На основание чл.147 ал.2 от Търговския закон и Наредбата за
общинска собственост на Община Рудозем и чл.21 ал.1 т.8 от
ЗМСМА Общински съвет реши:
Да се бракува остаряла техника:
- Дизелов агрегат АД 30-3
- Компресор ПР – 10/8М2
- Товарен автомобил „ЛИАЗ” с рег. № СМ5877МС
- Автомобил бетоновоз „ШКОДА ЛИАЗ” с
рег.№СМ1029МС
- 3бр. фургони
3. Възлага на Управителя на фирма „ПРОГРЕС – СТРОЙ”ЕООД да
извърши бракуването.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:17
Против:-Въздържали се:---

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 30
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Одобряване на общата численост и структурата на
общинска администрация в община Рудозем
Във връзка с докладна записка с вх.№84/21.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем отменя Решение №239/02.06.2010г.
2.На основание чл.21, ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в съответствие с изискванията на Закона на администрацията,
Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията,
Общински съвет – Рудозем приема представения от Кмета на общината проект
за, общата численост и структура на общинска администрация в община Рудозем,
съгласно Таблица №1, считано от 01.01.2012год.
І. Обща численост – 74 щ.бр.
В.т.ч.
1. Държавни дейности – 54 щ.бр.
2. Местни дейности – 20 щ.бр.
Разпределени както следва:
Таблица №1
№
по
ред
1

1.1.
1.2.
1.3

1.1.
1.2.

Дейност
2
І. Държавни дейности
1.Функция Изпълнителни законодателни органи
Дейност 122 „Общинска администрация”
Функция „Здравеопазване”
Функция „Отбрана и сигурност”
ІІ. Местни дейности
1.Функция „БКС и Опазване на околната среда”
Дейност 633 „Сметоизвоз”
Дейност 629 „Други дейности по БКС”
2.Функция „Икономически дейности и услуги”

Численост в
щ.бр.
3

54
6
5

8
5

Дейност 849 „Други дейности по транспорта и
Пътища”
1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ

2.1.

1.1.

7

Ръководство – 4 щ.бр.

- Кмет на община – 1 щ.бр.
- Зам. кметове – 2 щ.бр.
- Секретар – 1 щ.бр.
1.2. „Обща администрация” – 22,5 щ.бр.
 Дирекция
„Финансово- стопанска дейности и Бюджет”
,
Административно, правно и информационно обслужване”
 Директор„Финансовостопанска
дейности
и
Бюджет”
,
Административно, правно и информационно обслужване” – 1 щ.бр.
 Главен счетоводител – 1 щ.бр.
 Старши счетоводител и „Бюджет” – 1 щ.бр.
 Старши счетоводител – 2 щ.бр.
 Главен специалист „Касиер - счетоводител” „– 1 щ.бр.
 Главен специалист „Човешки ресурси и ТРЗ” – 1 щ.бр.
 Младши юрист-консулт „Общинска собственост,търговия и транспорт” –
1 щ.бр.
 Главен специалист ”Общинска собственост и разпореждане с общинско
имущество” –1 щ.бр.
 Главен специалист ”Управление при кризи и отбранително–
организационна подготовка и гражданска защита”- 1 щ.бр.
 Младши експерт ”Общински приходи” – 1 щ.бр.
 Специалист „Такси и собствени приходи” –1 щ.бр.
 Младши експерт „Администриране на местни данъци и такси” - 1 щ.бр.
 Технически изпълнител – 1 щ.бр.
 Изпълнител Домакин – 1 щ. бр.
 Главен специалист ”АПТИОН” – 1 щ. бр.
 Главен специалист „ЕСГРАОН „ и „Обредни дейности” – 1 щ.бр.
 Главен специалист ”АПТИОН” с.Елховец – ½ щ. бр.
 Главен специалист ”АПТИОН” с.Чепинци – 1 щ. бр.
 Мл.спец. специалист „Деловодство, връзки с граждани и институции на
едно гише” -1 щ. бр.
 Главен експерт „Канцелария ” – 1 щ. бр.
 Главен експерт „Секретар на МКБППМН” - 1 щ. бр.
 Изпълнител Куриер – 1 щ.бр.
1.3. „Специализираната администрация” – 16,5 щ.бр.
 Дирекция „Строителство и благоустройство
образование, здравеопазване и социални дейности”

на

територията,

 Директор „Строителство и благоустройство
на територията,
образование, здравеопазване и социални дейности” - 1 щ.бр.
 Отдел „Строителство и благоустройство” - 6 щ.бр.
 Началник отдел - 1 щ.бр.
 Главен специалист ”Инвеститорски контрол и Чертожник” - 1 щ.бр.
 Главен специалист ” Дейности по Устройство на територията” - 1 щ.бр.
 Главен
специалист
„Незаконно строителство и Инвеститорски
контрол”– 1 щ.бр.
 Контрольор ДЕПО на ТБО – 1щ.бр.
 Главен експерт „Екология и технически контрол” – 1 щ.бр.
 Отдел „Планиране ,разработване на проекти” – 9,5 щ.бр.
 Началник отдел - 1 щ.бр.
 Главен експерт „Програми и проекти” - 4 щ.бр.
 Главен експерт ”Образование, младежки дейности и спорт” – 1 щ.бр.
 Главен експерт ”Процедури по ЗОП и приватизационни дейности” –
1 щ.бр.
 Главен
специалист ”Организационно-техническо обслужване на
Общински съвет и Архив – 1 щ.бр.
 Главен специалист „Религиозни дейности ,здравеопазване ,социални
дейности „ – 1 щ.бр.
 Технически изпълнител - ½ щ. бр.
1.4. Кметове и кметски наместници – 11 щ.бр.:












Кмет на кметство Чепинци – 1 щ бр.
Кмет на кметство Елховец – 1 щ бр.
Кмет на кметство Сопотот – 1 щ бр.
Кмет на кметство Войкова лъка и Бърчево – 1 щ бр.
Кмет на кметство Пловдивци и Корита – 1 щ бр.
Кмет на кметство Рибница – 1 щ.бр.
Кметски наместник Оглед и Грамаде – 1 щ.бр.
Кметски наместник Равнината и Иваново – 1 щ.бр.
Кметски наместник Бяла река -1 щ.бр.
Кметски наместник Борие – 1 щ.бр.
Кметски наместник Витина и Поляна – 1 щ.бр.
ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 6 щ.бр.:
2.1. Други дейности по здравеопазване – 3 щ.бр.

 Медицинска сестра – 3 щ.бр.
2.2. Детска ясла - 3 щ.бр.

 Медицинска сестра – 3 щ.бр.
ІІІ. ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
3.1. БКС – 5 щ.бр.:
 Гл.специалист ”Енергийна ефективност и Инвеститорски контрол” –
1 щ.бр.
 Дърводелец – 1 щ.бр.
 Строителен работник – 2 щ.бр.
 Ел.техник и поддръжка – 1 щ.бр.
3.2. Сметоизвоз– 8 щ.бр.:
 Шофьор и монтьор – 2 щ. бр.
 Сметосъбирач – 6 щ.бр.






3.4. Автотранспорт – 7 щ.бр.:
Ръководител „Транспортно стопанство” – 1 щ.бр.
Шофьор и монтьор – 4 щ.бр.
Тракторист и монтьор – 1 щ.бр.
Булдозерист и монтьор – 1 щ.бр.
IV. СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 Дежурен в Община Рудозем – 5 щ.бр.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За: 9
Против:-Въздържали се: 8

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 31
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Определяне размера на такса Битови отпадъци за 2012г.
Във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 73 / 14.12.2011г. от
Кмета на Община гр. Рудозем и на основание чл. 21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА , чл.8
и чл. 9 от ЗМДТ и чл.66 ал.1 от ЗМДТ,
след проведеното поименно гласуване Общинският съвет
РЕШИ:
1. Общинският съвет одобрява калкулацията за разходите за
обезпечаване дейността по събиране,сметоизвозване,поддържане чистотата
на обществените места и обезвреждането на отпадъците в депо в размер на
228230.49 лв.,съгласно приложеният маршрутен график и план-сметка,
видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ,както следва :
Общо приходи : 228230.40 лв.
В т.ч. от физически лица – 81541.92 лв.
от юридически лица и ЕТ – 146688.57 лв.
Общо разходи : 228230.49 лв.
В т.ч.- за сметосъбиране и сметоизвозване – 73418.76 лв.
за обезвреждане на битови отпадъци – 58615.85 лв.
за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване- 14653.96 лева
2. Определя следните размери на такса битови отпадъци за 2012
година за жилищни и нежилищни недвижими имоти на граждани и фирми
на територията на община гр.Рудозем :
- за физически лица в населени места без организирано
сметосъбиране и сметоизвозване ,само за поддържане чистотата на
обществените места – 0.3
- за физически лица в населени места с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване промил 2.5
От които : за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.5
за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0.3
за обезвреждане на ТБО в депо – 0.7
- физически лица,подали декларации за неизползвани имоти
заплащат намален промил за поддържане чистотата на местата за
обществено ползване.

в размер на 0.3.
- за имоти на фирми в населени места с неорганизирано
сметосъбиране и сметоизвозване заплащат намален промил в размер на 2.5
само за поддържане на териториите за обществено ползване и обезвреждане
в депо
за имоти на фирми в населени места с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в
размер на 6.5
От които : за сметосъбиране и сметоизвозване – 4.0
за поддържане териториите за обществено ползване- 0.5
за обезвреждане в депо - 2.0
- за имоти на фирми,които са подали декларации за освобождаване
от ТБО в определеният срок се начислява такса в намален размер само за
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и
обезвреждане в депо – 2.5
- за имоти на фирми,находящи се извън регулация на населеното
място се начислява ТБО в намален размер само за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване и обезвреждане в депо – 2.5
- За общински имоти,отдадени под наем се начислява пълният
промил за ТБО в размер на 6.5
- при започване на дейност от фирмите, които са подали
декларация за неизползване на имота заплащат ТБО в пълен размер от
месеца,следващ започване на дейността.
- фирми,които сами извозват промишлените си отпадъци до депото
за ТБО заплащат такса в размер на тон за депониране.
- за граничните застави ,находящи се в с.Мочура,с.Пловдивци и
м.Еледже,както и базата на МО,находяща се над с.Борие ТБО да е с нулева
ставка
- за заявени съдове за смет таксата е за 1 бр. – за контейнер – 550
лв. и за кофа – 250 лв.
3. За границите на районите,честотата на сметоизвозването и видът на
предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на община гр.
Рудозем остават в сила, съгласно заповедта на кмета от 2010 г.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:12
Против: 1
Въздържали се: 4

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 32
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Промени в Наредбата за местните данъци , такси и услуги
на територията на общината.
Във връзка с постъпила докладна записка с вх. № 72 / 14.12.2011г. от
Кмета на Община гр. Рудозем и на основание чл. 21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА чл.8
и чл. 9 от ЗМДТ и чл.8, чл.11 ал.3 от Закона за нормативните документи ,
след състоялото се поименно гласуване Общинският съвет
РЕШИ:
Приема направените промени в Наредбата за местни данъци ,такси и
услуги , както следва :
Чл. 2 т. 7 – НОВ- Туристически данък
Чл. 5 ал. 2 – Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират
заедно с лихвите по закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни
държавни вземания.Принудителното събиране се извършва от публични
изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПК.
Чл. 7 ал. 1 – ИЗМЕНЕН- С данък върху недвижимите имоти се облагат
разположените на територията сгради и поземлени имоти в строителни
граници на населените места и селищни образувания,както и поземлени
имоти извън тях,които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8 ал.1 от ЗУТ и след промяна на предназначението
на земята,когато това се изисква със специален закон
Чл.7 ал.4 – - Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка
до 2520 лв. включително – СЕ ОТМЕНЯ
Чл. 8 ал. 5 – НОВА- за имот,държавна или общинска собственост
данъчно-задължено лице е лицето,за което имота е предоставен за ползване.
Чл.11 ал. 1 - се изменя – Първата вноска за плащане на данък в/у
недвижимите имоти е от 01.03.. до 30.06. и втора вноска – до 30 октомври
на годината,за която се дължи.. На предплатилите в срок от 01.03. до 30.04.
на текущата година се начислява отстъпка в размер на 5 %

Чл. 17 ал.1 НОВА-Данъчната оценка на недвижимите имоти на
предприятия е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка
,съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ , за жилищни имоти данъчната
оценка е съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ
Чл.34-А – НОВА - Данък при безвъзмездно придобиване на имущества
се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни
права върху тях и по давност.
Чл. 41 ал. 12 – ДОПЪЛНЕНА- данъкът на моторните шейни и МПС от
категория L7е от ЗДП е в размер на 50 лв.
Чл. 56-а- НОВ – С туристически данък се облагат нощувките.Данъчнозадължени са лицата, които предлагат нощувки.С Решение № 304 /
27.01.2010 г. са приети следните размери : категория 1 звезда – 0.40 лв. за
нощувка
категория 2 звезди – 0.50 лв. за нощувка
категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка
категория 4 звезди – 0.70 лв. за нощувка
категория 5 звезди – 0.80 лв. за нощувка
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1 – Размера на местните данъци се определя в срок до 31 декември на
текущата година г.В случай че този срок не е определен размер на местните
данъци се прилагат ставките от предходната година.
§ 2 – До определяне на размерите за данък върху придобиване на
имущества по чл.33 ал.1 и 2 от ЗМДТ , размерите остават непроменени от
предходната година.
§ 3 ал. 1 – Плащането на първата вноска за данък в/у недвижимите имоти
е от 01.03 до 30.06. и втора вноска – до 30 октомври на годината,за която се
дължи.
ал. 2 – на предплатилите за цялата година от 01.03 до 30. 04. на
текущата година се начислява 5 % отстъпка
§ 4 ал.1 За лицата,които упражняват патентна дейност ,подават
декларация по чл. 61н в срок до 31 януари на текущата година.
ал. 2 – Лицата,които са подали декларация в определеният срок по
ал.1 и в същият срок са платили пълният размер на патентният
данък,определен съгласно декларираните обстоятелства,ползват отстъпка 5
на сто.
§ 5 – ОТПАДА
§ 6 – Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се
осъществява от кмета на общината и / или/ определените от него лица

Местни такси
Чл.58 ал.1 т. 8 – туристическа такса – СЕ ОТМЕНЯ
Чл.70Таксата
за
битови
отпадъци
за
услугите
по
събирането,извозването и обезвреждането в депа на битовите
отпадъци,както и поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места се заплаща от собствениците на недвижими
имоти.Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделносметосъбиране и сметоизвозване,обезвреждане на битовите отпадъци в
депа,чистотата на териториите на обществените места за ползване.
Чл.71ал. 1-Таксата се заплаща от собственикът на имота или от
ползвателя,когато има учредено право на ползване.
ал.2 – Освобождаването от таксата се допуска,когато
собственикът на имота подаде декларация по образец,че действително
имота няма да се ползва през цялата следваща година.Срокът за подаване на
декларацията е 31 ноември на предходната година.
ал.3 – Фирмите ,които желаят да заявят използването на
определен съд за събиране на битови отпадъци могат да направят това в
срок до 30 ноември на предходната година.Те заплащат освен таксата
,определена за брой съд още и промила утвърден за поддържане чистотата
на обществените места и депо.
ал. 4 – Фирмите,които са подали декларация за освобождаване от
ТБО,но през годината са започнали дейност следва да доначислят таксата в
промил в пълен размер.
Чл. 72 ал.1 – Таксата се определя в годишен размер за всяко населено
място с решение на Общински съвет въз основа на одобрена план-сметка и
калкулация включваща необходимите разходи за :
т.1- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъциконтейнери и кофи
т.2 - събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата за обезвреждането им
т.3проучванепроектиране,изграаждане,поддържане,експлоатация,закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци,включително и отчисленията по чл.71а и чл. 71 е от Закона за
управление на отпадъците.
т.4 – почистване на уличните платна,площадите,алеите,парковите
и другите територии от населените места,предназначени за обществено
ползване.
ал. 2 – Когато до края на предходната година общинският
съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата

година,таксата се събира на база действащият размер към 31 декември на
предходната година.
Чл. 73 – Таксата се събира от Общинска администрация
Чл.74 ал.1 – Таксата се събира на две равни вноски в следните срокове
– първа вноска от 01.03 до 30.06 и втора вноска до 30 октомври на
съответната година за която се дължи.
ал.2 – На предплатилите от 01.03 до 30 април задължението за
цялата година се прави отстъпка в размер на 5 на сто.
Чл. 75 – За новопридобитите недвижими имоти таксата се начислява
от месеца,следващ придобиването му.
Чл. 76 – Таксата за битови отпадъци за населението и фирми в
община гр.Рудозем се определя в промили върху данъчната оценка на
имотите.
1. За населените места,където има организиран сметоизвоз и
сметосъбиранегр.Рудозем,с.Чепинци,с.Елховец,с.Бърчево,с.Бяларека,с.Витина,с.Войкова
лъка,с.Борие
с.Грамаде,с.Оглед,с.Коритата,с.Пловдивци,с.Мочура,с.Рибница,с.Сопотот,с.
Равнината
с.Иваново,с.Поляна се начислява промил в пълен размер.
2. За селата- Боево,Добрева череша, Кокорци, Дъбова, Бреза се
начислява такса битови отпадъци в намален размер – промила за чистота на
местата за обществено ползване
Чл. 77 ал.1– Таксата за битови отпадъци за фирми се изчислява на
база данъчната оценка на имота или в/у по-високата между отчетната и
данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ ,а за жилищните
имоти-върху данъчната оценка,съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ.
ал.2 – Фирмите,които сами извозват производствените си
отпадъци до общинското депо за ТБО заплащат на тон за депониране.
ал.3 – Общинският съвет освобождава от заплащане на таксата
за
сметосъбиране
и
сметоизвозване
на
битовите
отпадъци
граждани,еднолични търговци и юридически лица,които са подали
декларацията в срока,посочен в чл.71 ал.2 и ал.3 от тази наредба.
Чл. 78 – За имоти,на физически лица и фирми,находящи се извън
районите,в които общината е организирала услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване се събира такса за поддържане чистотата на обществените
места и поддръжка на депо.
Чл. 79 – За имотите,отдадени от общината под наем се събира такса в
пълен размер, на базата по чл.77 ал.1 от тази наредба.

Чл.80 ал.1– Общинският съвет утвърждава план-сметка за приходите
и
разходите
за
събиране,извозване,обезвреждане
на
битовите
отпадъци,както и поддържането на чистотата на териториите за обществено
ползване в община гр.Рудозем.
За 2012 г. с Решение № 73 / 22.12.2011 г. е утвърдена
калкулация за разходите,необходими за обезпечаване дейността по
събиране,сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци и утвърдена
план-сметка в общ размер на :
Общо приходи : 228230.40 лв.
В т.ч. от физически лица – 81541.92 лв.
от юридически лица и ЕТ – 146688.57 лв.
Общо разходи : 228230.49 лв.
В т.ч.- за сметосъбиране и сметоизвозване – 73418.76 лв.
за обезвреждане на битови отпадъци – 58615.85 лв.
за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване- 14653.96 лева
2. Определя следните размери на такса битови отпадъци за 2012
година за жилищни и нежилищни недвижими имоти на граждани и фирми
на територията на община гр.Рудозем :
- за физически лица в населени места без организирано
сметосъбиране и сметоизвозване ,само за поддържане чистотата на
обществените места – 0.3
- за физически лица в населени места с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване промил 2.5
От които : за сметосъбиране и сметоизвозване – 1.5
за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване – 0.3
за обезвреждане на ТБО в депо – 0.7
- физически лица,подали декларации за неизползвани имоти
заплащат намален промил за поддържане чистотата на местата за
обществено ползване.
в размер на 0.3.
- за имоти на фирми в населени места с неорганизирано
сметосъбиране и сметоизвозване заплащат намален промил в размер на 2.5
само за поддържане на териториите за обществено ползване и обезвреждане
в депо
за имоти на фирми в населени места с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в
размер на 6.5
От които : за сметосъбиране и сметоизвозване – 4.0
за поддържане териториите за обществено ползване- 0.5
за обезвреждане в депо - 2.0
- за имоти на фирми,които са подали декларации за освобождаване
от ТБО в определеният срок се начислява такса в намален размер само за

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и
обезвреждане в депо – 2.5
- за имоти на фирми,находящи се извън регулация на населеното
място се начислява ТБО в намален размер само за поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване и обезвреждане в депо – 2.5
- За общински имоти,отдадени под наем се начислява пълният
промил за ТБО в размер на 6.5
- при започване на дейност от фирмите, които са подали
декларация за неизползване на имота заплащат ТБО в пълен размер от
месеца,следващ започване на дейността.
- фирми,които сами извозват промишлените си отпадъци до депото
за ТБО заплащат такса в размер на тон за депониране.
- за граничните застави ,находящи се в с.Мочура,с.Пловдивци и
м.Еледже,както и базата на МО,находяща се над с.Борие ТБО да е с нулева
ставка
- за заявени съдове за смет таксата е за 1 бр. – за контейнер – 550
лв. и за кофа – 250 лв.
Общо приходи :
В т.ч. от физически лица
От юридически лица
Общо разходи :
В т.ч. – за сметосъбиране и сметоизвозване –
- за обезвреждане на битовите отпадъци в депа –
- за поддържане териториите за обществено ползване –
ал.2 - Ежегодно до края на годината Общински съвет приема
промила за ТБО за граждани и фирми за следващата година. За 2012 г. са
утвърдени следните размери за територията на община гр.Рудозем :
- за физически лица в населени места без организирано
сметосъбиране и сметоизвозване ,само за поддържане чистотата на
обществените места - за физически лица в населени места с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване промил
От които : за сметосъбиране и сметоизвозване –
за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване
за обезвреждане на ТБО в депо
- физически лица,подали декларации за неизползвани имоти
заплащат намален промил в размер на
- за имоти на фирми в населени места с неорганизирано
сметосъбиране и сметоизвозване заплащат намален промил в размер на
само за поддържане на териториите за обществено ползване и обезвреждане
в депо
за имоти на фирми в населени места с организирано
сметосъбиране и сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в
размер на

От които : за сметосъбиране и сметоизвозване –
за поддържане териториите за обществено ползванеза обезвреждане в депо за имоти на фирми,които са подали декларации за
освобождаване от ТБО в определеният срок се начислява такса в намален
размер само за поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване и обезвреждане в депо.
- за имоти на фирми,находящи се извън регулация на
населеното място се начислява ТБО в намален размер само за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане в депо
- За общински имоти,отдадени под наем се начислява пълният
промил за ТБО в размер на
- при започване на дейност от фирмите, които са подали
декларация за неизползване на имота заплащат ТБО в пълен размер от
месеца,следващ започване на дейността.
- фирми,които сами извозват промишлените си отпадъци до депото
за ТБО заплащат такса в размер на тон за депониране.
- за граничните застави ,находящи се в с.Мочура,с.Пловдивци и
м.Еледже,както и базата на МО,находяща се над с.Борие ТБО да е с нулева
ставка
Чл. 85 – ОТМЕНЯ СЕ-Туристическа такса
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4 – Тази наредба се издава на основание чл.9 от Закона за изменение
и допълнение на ЗМДТ актуализирана с допълнителните решения на ОбС ,
взети през 2011г.- Решение № 304 / 27.01.2011 г., Решение № 302 /
27.01.2011 и Решение № 310 / 22.02.2011 г.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 33
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за детска градина
на родители на деца, страдащи от фенилкетонурия.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 46/25.11.2011г. от Кмета на
Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21 ал.1 т.7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет Рудозем изменя Наредбата за определяне размера на
местните данъци, такси и услуги на територията на община Рудозем
както следва:
1.1. Създава се чл.64а.:
„чл.64а. Освен в случаите по чл.64 по изключение общинският съвет
с решение може да освобождава отделни категории граждани изцяло или
частично от заплащане на отделни такси и услуги, което не може да става
за сметка на приходи от такси и услуги.”
1.2. Създава се чл.84 ал.7:
„чл.84 ал.7. Родителите на деца, страдащи от фенилкетонурия се
освобождават от заплащането на такса за детска градина.”

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 34
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Договор за предоставяне на концесия върху Спортно
съоръжение Стадион „Миньор” град Рудозем.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 61/12.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Рудозем дава съгласието си за
прекратяване на Договор за предоставяне на концесия върху Спортно
съоръжение Стадион „Миньор” град Рудозем по взаимно съгласие, при
условие, че в Споразумението за прекратяване на договора бъде
включена клауза, че същото влиза в сила от датата, следваща деня на
окончателното погасяване на всички задължения на „Интертръст
Холдинг” АД към Община Рудозем, произтичащи от Договор за
предоставяне на концесия върху Спортно съоръжение
Стадион
„Миньор” град Рудозем.
2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общински съвет Рудозем
възлага на Кмета на община Рудозем да бъде изготвено Споразумение за
прекратяване на Договор за предоставяне на концесия върху Спортно
съоръжение Стадион „Миньор” град Рудозем съгласно т.1 от решение, и
го упълномощава да го подпише.
3. Общински съвет Рудозем отказва подписването на споразумение за
разплащане на инвестиции и подобрения, направени на обект Стадион
„Миньор”.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:17
Против:-Въздържали се:--Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 35
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост.
Във връзка с докладна записка с вх.№5/15.11.2011г. от Кмета на
Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Във връзка с изискванията на чл.15 от ЗУТ и чл.41 от НПУРОИ
Общински съвет Рудозем дава съгласие да се присъедини към УПИ
IV кв.105 общински имот представляващ част от УПИ ІІІ, кв.105 с
площ 900 м2.
2. Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор по чл.15 от
ЗУТ по пазарни цени определени от експертна оценка на
лицензиран оценител в размер 16,56лв. за квадратен метър без ДДС.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:16
Против:--Въздържали се: 1

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 36
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Уреждане на съсобственост между Общината и частно
лице./УПИ XV-914, кв.1 по ПУП на с.Чепинци/.
Съгласно чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.44 ал.1 т.2, ал.2 т.2 и ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и във връзка с докладна записка с вх.№ 9/15.11.2011г. от Кмета
на Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласието си за прекратяване
на собственост в УПИ XV-914, кв.1 по ПУП на с.Чепинци между Захиде
ХайриеваТопалска, Рахиме Хайриева Говедарова и Даниел Ясенов
Говедаров при квоти общо ½ идеална част за първите две и ½ идеална част за
Даниел Говедаров и Община Рудозем чрез продажба на общинската част
представляваща имот пл.№ 925 попадащ в гореописания УПИ с площ 81 м 2
по пазарни цени в размер на 650 лева без ДДС.
2. Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на Община
Рудозем да извърши сделката.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:16
Против:--Въздържали се: 1

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 37
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Уреждане на съсобственост между Общината и частно
лице./УПИ XXV, кв.108 по ПУП на с.Чепинци/.
Съгласно чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.44 ал.1 т.2, ал.2 т.2 и ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и във връзка с докладна записка с вх.№ 75/14.12.2011г. от Кмета
на Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1.
Общински съвет Рудозем дава съгласието си за прекратяване
на собственост в УПИ XXV, кв.108 по ПУП на с.Чепинци между Милен
Енчев Драгославов и Община Рудозем чрез продажба на общинската част
попадаща в УПИ XXV представляваща имот пл.№927 с площ 9м2 по пазарни
цени в размер на 140 лева без ДДС и имот пл.№928 с площ 22 м2 по пазарни
цени в размер на 340 лева без ДДС.
2.
Общински съвет Рудозем упълномощава Кмета на Община
Рудозем да извърши сделката.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:16
Против:-Въздържали се: 1

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 38
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Дарение на медицинска апаратура – Система за измерване
на дозата и Стоматологичен рентгенов апарат за секторни
дентографии.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 70/14.12.2011г. от Управителя на
„СМДЛ Рудозем”ЕООД – Емине Балева,
След проведеното гласуване Общински съвет

РЕШИ:
1. На основание чл.34 ал.4 от Закона за общинската собственост Общински
съвет Рудозем предоставя за безвъздмездно ползване в срок от 10 години, на
„Самостоятелна медико – диагностична лаборатория Рудозем”ЕООД, ЕИК
201465118 следните движими вещи:
1.1. Система за измерване на дозата на облъчване на пациента;
1.2. Стоматологичен рентгенов апарат за секторни дентографии.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 39
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг.
На основание чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с
предложение на Кмета на Община Рудозем относно поемане на дълг,
направено по реда на Закона за общинския дълг,
След проведеното гласуване Общински съвет на Община Рудозем
РЕШИ:
1. Община Рудозем да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската
образователна инфраструктура: ОУ „Христо Ботев”, ЦДГ „Дъга” с. Елховец
и ЦДГ „Елица” с. Чепинци”., финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”,Операция 4.1
„Дребномащабни местни инвестиции”,Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178
малки общини” при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – до 257 000,00 (Двеста петдесет и
седем хиляди лева и нула стотинки);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински
заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от
датата на подписване на договора за кредит, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG161PO001/4-1-03/2010/006 ; от
13.12.2010г.

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.715 %,
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски –
съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата
банка
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Рудозем по
Договор за безвъзмездна помощ
№
BG161PO001/4-103/2010/006 от 13.12.2010г. сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма, и Учредяване на залог върху
собствените приходи на общината по член 6 от Закона за
общинския дълг;
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да подготви
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка –
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 40
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Искане за отпускане на кредит от банка за погасяване на
спешни нужди от оборотни средства за изпълнение на проект: „
Подобряване на обслужване на гражданите и бизнеса в Общините
Рудозем и Мадан”, „Ремонт и реконструкция на улици – „Снежанка”,
„Здравец” и „Бор” в с.Чепинци” Община Рудозем”, „Рехабилитация на
вътрешни улици в с.Витина, Община Рудозем”, и „Нов избор-развитие
и реализация”.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 81/16.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем.
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 ал.1 от
Закона за общинския дълг,
След проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1.
Община Рудозем да сключи договор за кредит с
избрана
финансова институция
по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел обезпечаване на спешни разходи на следните
проекти: „ Подобряване на обслужване на гражданите и бизнеса в
Общините Рудозем и Мадан”, „Нов избор – развитие и реализация”,
„Реконструкция на улици „Снежанка”, „Здравец” „Бор” в с. Чепинци
община Рудозем” и „Рехабилитация на вътрешна улица в с. Витина,
Община Рудозем”, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – до 202 841,55 лв. (Двеста и две
хиляди осемстотин четиридесет и един лева и петдесет и пет
стотинки);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински
заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – в рамките на бюджетна 2012 год., с
възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от
Държавен фонд „Земеделие” съгласно Договори за безвъзмездна
финансова помощ № №21/322/00077от 23.10.2009г. и Договор
№21/322/00225 от 20.07.2010год. по реда на Постановление № 81 от 23
април 2010 г.;
чрез плащания от Оперативна програма „Административен
капацитет” по Договор № А09-31-78С/12.06.2009 г.
- чрез плащания от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” по Договор № ESF-1103-06-16-00010, Договор №ESF1103-06-16-00018, Договор № ESF-1103-06-16-00009, Договор № ESF1103-06-16-00012
 Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до
10,00 %,
 Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Рудозем по
Договор за безвъзмездна помощ № 21/322/00077 от 23.10.2009г., сключен
между Община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие”.
Учредяване на залог върху вземанията на Община Рудозем по
Договор за безвъзмездна помощ № А09-31-78С/12.06.2009 г. сключен
между Община Рудозем и Министерство на финансите от Оперативна
програма „Административен капацитет”.
Учредяване на залог върху вземанията на Община Рудозем по
Договор за безвъзмездна помощ по Договор № ESF-1103-06-16-00010,
Договор №ESF-1103-06-16-00018, Договор № ESF-1103-06-16-00009,
Договор№ ESF-1103-06-16-00012 по които Община Рудозем е партньор
с Агенцията по заетост.
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по
член 6 от Закона за общинския дълг.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да
избере финансова институция по Наредбата за малки обществени
поръчки.
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да
подпише договора за кредит и договорите за залог с избраната
финансова институция, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 3
Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 41
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Искане за безлихвен заем от централния бюджет за
финансиране на разходи за окончателно плащане по договор №21/322/00225
от 20.07.2010г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване
и развитие населените места „ по Програма за развитие на селските райони
за периода 2007-2013г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони/ЕЗФРСР/.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 80/16.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем.
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 ал.1, чл.
6 от Постановление №59 от 11 март 2011год.,
след проведеното гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем дава съгласие Община Рудозем да получи
безлихвен заем от централния бюджет за проект: „Рехабилитация на
вътрешна улица в с. Витина, Община Рудозем”, финансиран от
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., приоритетна
ос 3, мярка 322”Обновяване и развитие населените места „ по
Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013г./ПРСР/, изпълняван по силата на Договор за отпускане на
финансова помощ №21/322/00225 от 20.07.2010г. за финансиране на
разходи за окончателно плащане по одобрения проект.
2. Размера на безлихвения заем е в размер на разликата между общия
размер на одобрените за финансово подпомагане разходи и платеното
по проекта авансово плащане – 68 110,00 лв., / не са правени
междинни плащания./
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Рудозем да подготви
искането за безлихвен заем, да го внесе в Държавен фонд
„Земеделие“- Разплащателна агенция“, както и останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.
Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За: 12
Против: 2
Въздържали се: 3

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 42
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Предоставяне на информация за финансовото състояние
на община Рудозем към 31.10. 2011г.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 76/14.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем,
След проведеното гласуване Общински съвет

РЕШИ:
1. На основание чл.21 ал.1 т.6 и 23 от ЗМСМА Общински съвет Рудозем
възлага на Кмета на община Рудозем да изпрати сигнал до Агенцията за
държавна финансова инспекция и Сметната палата на Република България за
нарушения на бюджетната, финансово – стопанска и отчетна дейност в община
Рудозем с искане за извършване на финансова инспекция.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 43
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Върнато от Областния Управител, решение №24/30.11.2011г.
на ОбС Рудозем за прегласуване.
Във връзка с писмо с вх.№82/19.12.2011г. от Областния Управител на
Област Смолян,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Рудозем отменя Решение №24/30.11.2011г. на
Общински съвет Рудозем.
2. На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация Общински съвет Рудозем определя за:
- делегат на ОбС – Рудозем в Асоциацията на Родопските общини
/АРО/ г-н Митко Младнеов – Председател на ОбС.
- зам. делегат на ОбС – Рудозем в Асоциацията на Родопските общини
/АРО/ г-н Симо Влахов – Зам.-председател на ОбС.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 44
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Върнато от Областния Управител, решение №26/30.11.2011г.
на ОбС Рудозем за прегласуване.
Във връзка с писмо с вх.№82/19.12.2011г. от Областния Управител на
Област Смолян,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем отменя Решение №26/30.11.2011г. на
Общински съвет Рудозем.
2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България представителя на Общински
съвет инж. Митко Асенов Младенов - Председател на ОбС.
3. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в
заседание на Общити събрание, той ще бъде заместван от Симо Асенов
Влахов – зам.- Председател на ОбС.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 45
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на
общински имот на Читалище „Развитие 2008г.” с.Борие.
Във връзка с докладна записка с вх.№ 87/21.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем и на основание чл.39 ал.4 от ЗОС,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем отменя Решение №219/ 21.01.2010г.
2. Общински съвет Рудозем предоставя за безвъзмездно право на
ползване двуетажна сграда със застроена площ 61 м2 находяща се в
имот пл.№82 по кадастралната карта на с.Борие за срок от 10год.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи Договор.

Общ брой общински съветници:17
Присъствали:17
Гласували:17
За:16
Против:-Въздържали се: 1

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 46
Взето на третото редовно заседание на Общински съвет Рудозем,
състояло се на 22.12.2011г.
ОТНОСНО: Имот - публична общинска собственост престанал да има
такова предназначение.
Във връзка с Докладна записка с вх.№88/21.12.2011г. от Кмета на
Община Рудозем,
След проведеното поименно гласуване Общински съвет
РЕШИ:
На основание чл.6 ал.1 от ЗОС имот пл.№479 по кадастралния план на
с.Рибница с застроена и незастроена площ 6204 м2 ведно с построени в него
двуетажна масивна сграда /училище/ със застроена площ 283 м2 и
едноетажна масивна сграда /тоалетна/ със застроена площ 30 м2 придобива
статут на частна общинска собственост.

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

Председател на ОбС:……...................
/инж. М. Младенов /

