ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 25
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019 г., ПРОТОКОЛ № 4
Относно: Актуализация на капиталови разходи към 30.12.2019 година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 183/27.12.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и във връзка
с чл.37 от 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 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема актуализация на инвестиционната програма на капиталовите
разходи на община Рудозем към 30.12.2019 г.., съгласно Приложение №1.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 26
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 4
Относно: Актуализация на Бюджет 2019 г. към 30.12.2019 година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 182/27.12.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА , чл.124,
ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.46 от 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
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
Приема актуализация на Бюджет 2019 г., съгласно Приложение №1.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 8
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 27
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 4
Относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 година

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 181/27.12.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 66 от
ЗМДТ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Одобрява План-сметка и калкулация на разходите за извършване на
дейностите по събирането и извозването, обезвреждането на битовите
отпадъци и поддръжка на депо поддръжка на чистота на обществени
места. – Приложение № 1 и Приложение № 2
2. Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. в Община
Рудозем в промил върху данъчната оценка на физическите лица и върху
по високата между отчетната стойност и данъчната оценка на
юридическите лица съгласно Приложение № 3
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 4
Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 28
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2019г., ПРОТОКОЛ № 4

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Рудозем
Относно:

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 180/27.12.2019 г., предложена от кмета на Община Рудозем - Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал.1, т.7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
РЕШИ:
Общински съвет – Рудозем изменя и допълва Наредбата за определяне размера
на местните такси и цени на услуги на територията на община Рудозем, както
следва:
1.В Глава втора – „Местни такси ” Раздел І – Такса битови отпадъци се
изменят следните текстове:
Чл. 19 ал.1 – Общинският съвет утвърждава план-сметка за приходите и
разходите за събиране и извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, както и
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община
Рудозем
С решение 27/30.12.2019 г. за 2020 г. е утвърдена План-сметка и
калкулация за разходите, необходими за обезпечаване дейността по събиране и
извозване, депониране на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване, маршрутен график в общ размер 397 997
лв.
Разходи по видове дейности :

397 997
лв.

1.

Събиране и извозване на битови отпадъци

2.

Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо

3.

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

124 777
лв.
122 942
лв.
150 278

I.

лв.
II.

Приходи такса битови отпадъци – прогноза 2020г.

1.

Такса битови отпадъци от физически лица

1.1. За събиране и извозване на битови отпадъци
1.2. Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо
1.3. Поддържане на чистота на местата за обществено ползване

2.

Такса битови отпадъци от юридически лица

2.1. За събиране и извозване на битови отпадъци
2.2. Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депо
2.3. Поддържане на чистота на местата за обществено ползване

397 997
лв.
220 419
лв.
62 607 лв.
57 651 лв.
100 161
лв.
177 578
лв.
62 170 лв.
65 291 лв.
50 117 лв.

ал.2 - Ежегодно до края на годината Общински съвет приема размера за
Таксата битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и фирми
на територията на общината за следващата година. За 2020 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 –
6,35 %о
- за физически лица в населени места с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване 8,95 %о, от които:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 2.6 %о
- за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 3,95
%о
- за обезвреждане на ТБО в депо – се начислява промил 2.4 %о
- физически лица, подали декларации за неизползвани имоти заплащат намален
промил за поддържане чистотата на местата за обществено ползване в размер на
3,95 %о.
ал.3 - за имоти на фирми в населени места с неорганизирано
сметосъбиране и сметоизвозване заплащат намален промил в размер на 4,9 %о
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 9,4 %о, от
които:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 4,5 %о
- за поддържане териториите за обществено ползване – 1,9 %о
- за обезвреждане в депо - 3,0 %о
ал. 5- за имоти на фирми, които са подали декларации за освобождаване
от Такса битови отпадъци в срок до края на предходната година се начислява
такса в намален размер само за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 1,9 %о

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 – 4,9 %о
ал.7- За общински имоти, отдадени под наем се начислява пълният
промил за ТБО в размер на 9,4 %о
ал.8- за фирмите, заявили брой съдове да заплащат цената на вид съд
плюс 4,9 %о 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.
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: 17
Гласували: 17
За: 9
Против: 4
Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

