ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
Препис!

РЕШЕНИЕ
№ 64
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО:Съгласуване на подробни устройствени планове с обект „Проектиране
и изграждане на граничен контролно-пропусвателен пункт „Рудозем – Ксанти”
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка №
58/18.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.11 и т.23 от ЗМСМА, чл.128, ал.6 от ЗУТ, във
връзка с чл. 127, ал.2 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
I. Общински съвет – Рудозем съгласува представените от Областна
администрация – Смолян:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за
обект „Граничен контролно – пропусквателен пункт „Рудозем – Ксанти”;
2. Подробен устройствен план – парцелен план (ПУП - ПП) за подходен път към
ГКПП „„Рудозем – Ксанти” от км. 133+982.180 на път II-86 до пресечната точка на
границата с Република Гърция”.
II. Общински съвет – Рудозем дава съгласие да се предприемат по-нататъшни
действия от Областна администраия – Смолян и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството по одобряване на:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за
обект „Граничен контролно – пропусквателен пункт „Рудозем – Ксанти”;
2. Подробен устройствен план – парцелен план (ПУП - ПП) за подходен път към
ГКПП „„Рудозем – Ксанти” от км. 133+982.180 на път II-86 до пресечната точка на
границата с Република Гърция”.
Приложения:
1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за
обект „Граничен контролно – пропусквателен пункт „Рудозем – Ксанти”;
2. Подробен устройствен план – парцелен план (ПУП - ПП) за подходен път към
ГКПП „„Рудозем – Ксанти” от км. 133+982.180 на път II-86 до пресечната точка
на границата с Република Гърция”.
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
№ 65
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО:Обявяване на общински имот с № 000158 в землището на
с.Чепинци, общ.Рудозем за имот - частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 59/18.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Обявява за частна общинска собственост общински имот с кадастрален №
000158 в землището на с.Чепинци с ЕКАТТЕ 80399, общ.Рудозем, с площ от 873
кв.м., поради отпадане на предназначението му по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.
2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Областна
администрация – Смолян имот с кадастрален № 000158 в землището на с .
Чепинци с ЕКАТТЕ 80399 съгласно чл.35, ал.5 от ЗОС и чл. 38 ал. 1 т.8 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия
по точка 1 и точка 2.
Приложения:
1.Скица № К01046/21.12.2015г. на имот с № 000158 в землището на
с.Чепинци;
2.Легенда;
3.Регистър на имотите засегнати от ГКПП „ЕЛИДЖЕ” и пътна връзка към
него;
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
№ 66
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО:Работата на Общински съвет – Рудозем за периода
31.12.2015 година

01.07.2015 –

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 53/16.02.2016 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание на чл.15, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и на основание чл. 21, ал.1,
т.23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
След проведено гласуване
РЕШИ:

Общински съвет приема Отчета за работата на Общински съвет – Рудозем
през второто полугодие на 2015 год. с направените в него изводи и препоръки.

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
№ 67
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Продажба на имот с идентификатор 63207.503.138 за който е
отреден УПИ VІІІ, кв.54 по ПУП на гр.Рудозем – частна общинска собственост

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 47/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от
ЗОС и чл.39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет приема оценката на лицензирания оценител за имот с
идентификатор 63207.503.138 за който е отреден УПИ VІІІ, кв.54 по ПУП на
гр.Рудозем .
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по
реда на глава VІІІ от НРПУРОИ на следния недвижим имот:
N
по
ред

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м/

Налчална
тр.цена
без
ДДС/лв./

1.

имот с идентификатор 63207.503.138
за който е отреден УПИ VІІІ, кв.54 по
ПУП на гр.Рудозем

892

13300

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за продажба на
недвижимия общински имот по т.1 чрез публичен търг с тайно наддаване по
реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Рудозем в съответствие с условията
по т.2.
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
№ 68
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 46/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценките на лицензирания оценител за гаражните
петна.
2. Да се извърши разпореждане чрез публичен търг с тайно наддаване с
недвижими имоти – частна общинска собственост чрез учредяване право на строеж
както следва :
N по
Населено
Кв.,УПИ
Площ
Цена
ред
място
петно
/кв.м/
/лв./
/ гр.с. /
1
2
3
5
6
1
гр.Рудозем
УПИ І-за гаражи,кв.60 п.1
21
225
2
гр.Рудозем
УПИ І-за гаражи,кв.60 п.2
21
225
3
гр.Рудозем
УПИ І-за гаражи,кв.60 п.3
21
225
3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за разпореждане с
недвижимите общински имоти по т.1 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем в съответствие с условията по т.2.
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
№ 69
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 48/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.1 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет приема оценките на лицензирания оценител.
2. Да се извърши разпореждане чрез публичен търг с тайно наддаване с
недвижими имоти – частна общинска собственост чрез учредяване право на строеж надстрояване както следва :
N по
Ред
1
1

Населено
място
/ гр.с. /
2
гр.Рудозем

Кв.,УПИ
петно

Площ
/кв.м/

Цена
/лв./

3
Имот с идентификатор
63207.501.125.1 попадащ в
УПИ VІ, кв.36 по ПУП на
гр.Рудозем

5
40

6
600

3. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за разпореждане с
недвижимият общински имот по т.1 чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на
Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Рудозем в съответствие с условията по т.2.
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
№ 70
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 50/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр.с чл.41, ал.2 от ЗОС, във
вр. с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет Рудозем дава съгласие да се продаде на Цанко Хубенов
Кауков, 128 кв.м участвуващи в УПИ VІІ-241 комплексно жилищно застрояване в
кв.32, а по ПУП на гр.Рудозем с идентификатор 63207.504.241 – частна общинска
собственост съгласно АОС – 426 от 08.02.2016 г.
2 .Възлага на Кмета на община Рудозем да сключи договор по чл.15, ал.5 във
вр.с ал.3 от ЗУТ по пазарни цени определени от експертна оценка на лицензиран
оценител в размер 20,00 лв. за квадратен метър без ДДС.

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
№ 71
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП
– план за регулация и застрояване на поземлен имот № 002004 – частна
собственост, начин на трайно използване - ливада, IX категория, в землището на
село Елховец, община Рудозем.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 52/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с
чл.108, ал.2; чл.110, ал.1, т.1 и т.3 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ
След проведено гласуване

РЕШИ:
I. 1. Общински съвет – Рудозем дава разрешение за изработване на проект за
Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №002004–
частна собственост, находящ се в землището на село Елховец, махала „Долното”,
община Рудозем, с ЕКАТТЕ 27365 за промяна предназначение на същия. С цел
преотреждането му за УПИ – МКТП и УПИ – жилищно застрояване.
2. Проекта да се изготви върху актуална геодезична основа
3. Към проекта да се представи комуникационна транспортна схема
съгласувана с Областно пътно управление
4. Линиите на застрояване да се съобразят със съществуващи подземни и
надземни проводи и съоръжения и изградени други такива инфраструктури.
5. Проекта да се изготви в мащаб 1:1000 в цифров и графичен вид.
6. Проекта да се представи в община Рудозем, окомплектован с актуална скица
от Общинска служба по земеделие, гр.Рудозем;
II. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите,
съгласно Закона действия.
Приложение:
1. Заявление с вх. № 419/27.01.2016г. oт Ариф Гаджалов;
2. Копие на Скица-проект на имот № 002004;
3.Решение № 693 за възстановяване правото на собственост;
4.Техническо задание за изготвяне на подробен устройствен план;
5.Обяснителна записка;
6.ПУП – ПРЗ за част ПИ -002004;
7.Пълномощни;
8.Удостоверения за наследници;

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
№ 72
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7

ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади, находящи се в Община
Рудозем за индивидуално и общо ползване и определяне размера и
местоположението им.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 51/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл. 37и, ал.3 и чл.37о, ал.1, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Определя ливади, мери и пасища от общинския поземлен фонд, посочени в
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.
2. Определя размера и местоположението на мери и пасища за общо и
индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни
на територията на землищата в Община Рудозем по населени места от общинския
поземлен фонд, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото
решение.
3. Дава съгласие за предоставяне под наем или аренда на имоти от общинския
поземлен фонд, описани в Приложение №1.
4. Дава съгласие общинските ливади, мери и пасища, посочени в Приложение №1,
да се предоставят за общо и индивидуално ползване, чрез отдаване под наем или
аренда без търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти на
територията на община Рудозем с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти
на БАБХ, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни. Разпределянето
на необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида на регистрираните
пасищни селскостопански животни, да става след приспадане на притежаваните или
ползвани на правно основание от заявителя, пасища, мери и ливади. Минимален срок
на ползване - 5 /пет/ стопански години /съгласно чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ/.
Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи от решението
действия.
Приложение:
1. Списък на ливади, мери и пасища определени по размера и местоположението
от общинския поземлен фонд – Приложение №1
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
№ 73
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба с
противообществените прояви - Рудозем за 2015 г. и План-програма за дейността
на комисията за 2016 г.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 44/16.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и чл. 21, ал.1, т.
23 от ЗМСМА
След проведено гласуване
РЕШИ:
1. Общински съвет – Рудозем – приема „Отчет за дейността на МКБППМНРудозем за 2015 г.”;
2. Приема План-програма за дейността на МКБППМН за 2016 г.

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
№ 74
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО:Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска
администрация Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 57/18.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, т.7,
чл.13, чл.16 и чл. 17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, т.16.2, т.16.3 и
т.19.1 от Решение № 55/29.01.2016 г. на ОбС- Рудозем за приемане на Бюджет
2016 г. на община Рудозем, във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закон за
публичните финанси и чл.38, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от 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
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Дава съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска
администрация Рудозем чрез финансов лизинг, по силата на който да поеме
краткосрочен общински дълг, при следните параметри:
 Максимален размер на дълга – до 29 990/двадесет и девет хиляди
деветстотин и деветдесет/ лева без вкл. ДДС .
 Валута на дълга – BGN /лева/.
 Вид на дълга - краткосрочен, финансов лизинг
 Начин на обезпечаване - лизинговата вещ;
 Условия за погасяване на дълга:
- срок на погасяване - до 12 месеца
- източници на погасяване - собствени бюджетни приходи;
 Максимален лихвен процент, такси и комисионни – съгласно
погасителен план;
2. Възлага и делегира права на Кмета на община Рудозем да извърши всички

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението
по т.1.
3. Приема прехвърлянето на разходи в местни дейности по Бюджет 2016г.,

както следва:
 от дейност 122 „Общинска администрация” §10-92 ”Разходи за
договорени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски”
в размер на 7 988,00 лв.;

 от дейност 998 ”Резерв” §97-00” Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” в размер на 28 000,00 лв.;
 и създава нов бюджетен кредит в дейност 122 „Общинска
администрация”
в §52-04”Придобиване на транспортни средства” в размер на 35
988,00 лв.
Приложение: 1. Погасителен план за поемане на краткосрочен общински дълг
от община Рудозем.

Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 10
Против: 5
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
Препис!
№ 75
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 22.02.2016 г., ПРОТОКОЛ № 7
ОТНОСНО: Финансиране на дейности, свързани с управлението на
отпадъците на основание чл. 24 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 62/22.02.2016 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.25, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 7 от
19.12. 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет одобрява:
1. Натрупаните до края на 2016 г. в сметка на РИОСВ – Смолян, средства по чл.
64 от Закона за управление на отпадъците да се използват за финансиране на
следните дейности:
 Закупуване на 1 200 бр. съдове за разделно събиране, тип «Кофа» с обем
240 л. в размер до 100 000 лв.;
 Закупуване на 1 бр. Хидравлична преса за пресоване и балиране на
отпадъци в размер до 10 000 лв.;
 Изграждане на 400 бр. площадки за разполагане на съдовете за разделно
събиране на отпадъците в размер до 50 000 лв.
 Реализиране на информационна кампания, включваща изготвянето на
брошури и закупуването на залепващи стикери за съдовете, тениски,
шапки и календари в размер до 10 000 лв.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 15
Гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

Председател на Об.С:

п
/д-р Владимир Янков /

