ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 172
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2016 г., ПРОТОКОЛ № 19
ОТНОСНО: Прегласуване на върнато от Областния Управител, решение №
170/30.11.2016 г. на Об.С Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
235/28.12.2016 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р
Владимир Янков и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 34, ал.4 и чл. 39,
ал.4 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем отменя Решение №170 /30.11.2016 г. на Общински
съвет - Рудозем, върнато със Заповед АП-03-14-455/15.12.2016 г. от Областния
управител на област Смолян.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 173
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2016 г., ПРОТОКОЛ № 19

ОТНОСНО: Актуализация на капиталови разходи за 2016 год.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
233/27.12.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане и отчитане на бюджета на община Рудозем и във връзка с чл.124, ал.1 от
Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема актуализация на инвестиционната програма на капиталовите разходи на
община Рудозем към 30.12.2016 год., съгласно Приложение №1.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 1
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 174
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2016 г., ПРОТОКОЛ № 19
ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 година
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
231/27.12.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл.66 от ЗМДТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общинският съвет:
1. Утвърждава калкулация на разходите за извършване на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, поддръжка на чистота на обществени места и
поддръжка на депо – приложение № 1
2. Утвърждава план- сметка в размер съгласно – приложение № 2
3. Определя промил за облагане на физически и юридически лица –
приложение № 3

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 175
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2016 г., ПРОТОКОЛ № 19
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци, такси и услуги на територията на община Рудозем за 2017 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
232/27.12.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2,
във вр. с чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем изменя и допълва Наредбата за определяне размера на
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Рудозем, както
следва:
1. В Глава трета – „Местни такси и услуги” Раздел І – Такса битови
отпадъци се изменя със следния текст:
Чл.70 - Таксата 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.71 ал. 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 до края 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 края на предходната
година.Те заплащат освен таксата ,определена за брой съд още и промила утвърден за
поддържане чистотата на обществените места и депониране.
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 отпадъци-контейнери
и кофи

т.2 - събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им
т.3- проучване проектиране, изграждане, 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 в размер на 47,00 лв. по чл. 64 и 5,38 лв. по чл.
60 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 30 юни и втора вноска до 30 октомври на съответната година за която се
дължи.
ал.2 – На предплатилите от 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 сметосъбиране
гр.Рудозем, с.Чепинци, с.Елховец, с.Бърчево, с.Бяларека,с.Витина,с.Войкова лъка,
с. Боево 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-,Добрева череша, Кокорци, Дъбова, Бреза, Бърчево - махала
„Равнища”, имоти на „Върба-Батанци” ЕАД извън регулация – Рибница, Шахоница,
Хвостохранилище-2, имот на „Рудметал” АД извън регулация – шахта „Север”,
Младежки дом – гр. Рудозем (Арт Холидей) се начислява такса битови отпадъци в
намален размер – промила за чистота на местата за обществено ползване и депо.
Чл. 77 ал.1 – Таксата за битови отпадъци за фирми се определя в промили върху
по-високата между отчетната стойност и 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 – Освобождават се 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 Рудозем

Решение ……/………2016г. за 2017 г. е утвърдена калкулация за разходите,
необходими за обезпечаване дейността по събиране,сметоизвозване и депониране на
битовите отпадъци, маршрутен график и план-сметка в общ размер:
ПРИХОДИ
=============
1. ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 2. ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕТ
ОБЩО :

135366 лв.
151125 лв.
==========
286491 лв.

РАЗХОДИ
==========
1. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - 135366 ЛВ.
В Т.Ч. :
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПОТО
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ.МЕСТА

60699 лв.
63919 лв.
10748 лв.

2. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - 151125 ЛВ.
В Т.Ч. :
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА ПОДДЪРЖКА НА ДЕПО
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ.МЕСТА

65756 лв.
69246 лв.
16123 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ – 286491 ЛВ.
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ. МЕСТА

126455 лв.
133165 лв.
26871 лв.

ал.2 - Ежегодно до края на годината Общински съвет приема промила
за ТБО за жилищни и нежилищни имоти на граждани и фирми на територията на
общината за следващата година. За 2017 г. са предвидени следните размери на промили
за такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и фирми на
територията на община Рудозем :
- за физически лица в населени места без организирано сметосъбиране и
сметоизвозване ,само за поддържане чистотата на обществените места и депо – 2,956
промила
- за физически лица в населени места с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване - за гр. Рудозем – 5,986 промила и за останалите населени места –
5,256
- От които: за сметосъбиране и сметоизвозване – за гр. Рудозем – 2,78 за
останалите населени места – 2,30
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –за гр.
Рудозем 0,55 промила, а за останалите населени места 0,30
- за обезвреждане на ТБО в депо – се начислява промил 2,656
- физически лица, подали декларации за неизползвани имоти заплащат намален
промил за поддържане чистотата на местата за обществено ползване – за града 0,55, а
за селата 0,30
ал.3 - за имоти на фирми в населени места с неорганизирано
сметосъбиране и сметоизвозване заплащат намален промил в размер на 3,955 само за
поддържане на териториите за обществено ползване и депо.
ал.4 - за имоти на фирми в населени места с организирано сметосъбиране
и сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в размер на 9,05 от които:

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 5,09
- за поддържане териториите за обществено ползване- 0,63
- за обезвреждане в депо - 3,325
ал. 5- за имоти на фирми,които са подали декларации за освобождаване от
ТБО в срок до края на предходната година се начислява такса в намален размер
само за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,63
ал.6 - 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 – 3,955
ал.7- За общински имоти,отдадени под наем се начислява пълният промил
за ТБО в размер на 9,05
ал.8- 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.
ал.9- фирми, които сами извозват промишлените си отпадъци до депото за
ТБО заплащат такса в размер на тон за депониране 60.00 лв. плюс отчисленията по чл.
64 и чл. 60 от ЗУО към РИОСВ-Смолян за съответната година.
ал.10- за граничните застави, находящи се в с.Мочура, с.Пловдивци и
м.Еледже, както и базата на Министерство на отбраната, находяща се над с.Борие,
трафопостове, телевизионни кули и ретранслатори, читалища и молитвени домове ТБО
да е с нулева ставка.
ал.11- за фирмите, заявили брой съдове да заплащат цената на вид съд
плюс 3,955 промила за поддържане чистотата на обществените места и депо. Таксата за
заявен съд е както следва : за 1 бр. – за контейнер тип „Бобър” – 500 лв. и за кофа – 100
лв.
2. В Глава трета – „Местни такси и услуги”, Раздел VII – „Такса технически
услуги” чл. 94 т. 1, т. 2, т. 3, т. 5, т. 7, т. 12 и т. 17 се измененият със следните
текстове
„т. 1. за издаване на скица за недвижим имот – 20,00 лв”

„т. 2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване –
25,00 лв.”
„т. 3. за нанасяне на регулация върху скица- 10,00 лв.”
„т. 5. за заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на
строеж и откриване на строителна площадка – за 1 бр. обект – 20.00лв.”
„т. 7. за издаване на удостоверение за регулационно положение – 8,00 лв.”
„т.12. за издаване на удостоверение за нанасяне на новопостроени обекти в
действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР – 20,00лв.”
„т. 17. за одобряване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е
изпълнен строеж, чрез заснемане – 20,00 лв.”
3. В Глава трета – „Местни такси и услуги”, Раздел VІІІ Такси за
административни услуги Чл.96 т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 12, т. 13, и т. 15 се
измененият със следните текстове:
„т. 4. За издаване на дубликат / препис-извлечение / от акт за раждане,акт за смърт и
акт за брак – експресна 5.00 лв. и обикновена в рамките на 10 работни дни – 3.00 лв.”
„т. 5. За издаване на удостоверение за семейно положение – експресна – 5,00 лв. и
обикновена в рамките на 10 работни дни – 3,00 лв.;.”
„т. 6. За издаване на удостоверение за българско гражданство – експресна – 5,00 лв. и
обикновена в рамките на 10 работни дни – 3,00 лв.;.”
„т. 7. За издаване а удостоверение за родствени връзки – експресна – 5,00 лв. и
обикновена в рамките на 10 работни дни – 3,00 лв;”
„т. 8. За издаване на удостоверение за идентичност на имена – експресна - 5.00 лв. и
обикновена в рамките на 10 работни дни – 3.00 лв.;”

„т. 9. За издаване на удостоверение за настойничество – експресна – 5.00 лв. и
обикновена в рамките на 10 работни дни – 3.00 лв.”
„т. 12. За други видове удостоверения – експресна – 5,00 лв. и обикновена в рамките на
10 работни дни – 3,00 лв.”
„т. 13. За преписи от документи – експресна – 5,00 лв. и обикновена – 3,00;”
„т. 15. За молба за промяна на име – експресна – 5,00 лв. и обикновена в рамките на 10
работни дни –3,00 лв.;”
Добавя се нова точка:
„т. 29 Удостоверение за платен изискуем данък – експресна – 5,00 лв. и обикновена в
рамките на 7 работни дни - 3.00 лв.”
4. Съответните изменения и допълнение на Наредбата влизат в сила от 01.01.2017
г.
Останалата част от Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси
и цени на услуги на територията на община Рудозем остава непроменена.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 176
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2016 г., ПРОТОКОЛ № 19
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
234/28.12.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Отменя действащата към момента Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Рудозем приета с Решение 291/28.11.2013 г. на Общински съвет гр. Рудозем.
2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 11
Гласували: 11
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 0
Председател на Об.С: .................................
/д-р Владимир Янков /

