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П Р О Т О К О Л   № 31 
                                                                                                             

 

 

На 20.12.2021 г. в залата на Общинския съвет - Рудозем се състоя тридесет и 

първото онлайн заседание на Общински съвет - Рудозем.  

Заседанието бе открито от председателя на Общински съвет – д-р Владимир 

Янков. Той направи проверка на кворума: 

 

 

ПО 

РЕД 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 
ПРИСЪСТВИЕ 

1. Д-Р ВЛАДИМИР АНТОНОВ ЯНКОВ ПРИСЪСТВА 

2. Д-Р ХАЛЕД АЛИ ХАМО ДА /ОНЛАЙН/ 

3. ХАВА ИСЕИНОВА КЕХАЙОВА ДА /ОНЛАЙН/ 

4. КРАСИМИР МИЛКОВ ШЕЙКОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

5. ДИАН ФИДАНОВ МАЛЕКОВ ОТСЪСТВА 

6. НИКОЛИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ДА /ОНЛАЙН/ 

7. ВЕНЦИСЛАВ РОСЕНОВ ЕМИЛОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

8. РАДОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОПАЛСКИ ДА /ОНЛАЙН/ 

9. Д-Р ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВ ИНДЖОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

10. Д-Р НЕЗИХА ХАЙРИЕВА ХУТЕВА ДА /ОНЛАЙН/ 

11. СТОЯН ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

12. ДАНКА КОСТАДИНОВА ЧАКЪРОВА ДА /ОНЛАЙН/ 

13. КАТЯ ЕЛЕМАГОВА ХУТЕВА ДА /ОНЛАЙН/ 

14. ШУКРИ АСАНОВ ХАЛИЛОВ ОТСЪСТВА 

mailto:obsrud@abv.bg


 

Д-р Янков: „Уважаеми колеги, по списъчен състав присъстващи онлайн на 

днешното заседание сме 14 – общински съветници! Кворум имаме. За това на 

основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, както и чл.71а, ал.1 от Правилника за 

организация на Общински съвет град Рудозем откривам днешното заседание. С така 

направеното предложение за една единствена точка в дневния ред – Използване на 

част от финансовите средства за месечни обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 

от Закона за управление на отпадъците за 2021 г. 

Уважаеми колеги, давам Ви думата по отношение на дневния ред. Не виждам. Ще 

преминем в режим на поименно гласуване с така направената точка и единствена за 

днешното заседание. Уважаеми колеги, в режим на гласуване. 

 

15 СЕМИР МЕХМЕДОВ ПАЛИКАРОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

16. РАДОВСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИЗОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

17. ИВО ВИКТОРОВ СИРАКОВ ДА /ОНЛАЙН/ 

ПО 

РЕД 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 
ПРИСЪСТВИЕ 

1. Д-Р ВЛАДИМИР АНТОНОВ ЯНКОВ ЗА 

2. Д-Р ХАЛЕД АЛИ ХАМО ЗА 

3. ХАВА ИСЕИНОВА КЕХАЙОВА ЗА 

4. КРАСИМИР МИЛКОВ ШЕЙКОВ ЗА 

5. НИКОЛИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ЗА 

6. ВЕНЦИСЛАВ РОСЕНОВ ЕМИЛОВ ЗА 

7. РАДОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОПАЛСКИ ЗА 

8. Д-Р ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВ ИНДЖОВ ЗА 

9. Д-Р НЕЗИХА ХАЙРИЕВА ХУТЕВА ЗА 

10. СТОЯН ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ ЗА 

11. ДАНКА КОСТАДИНОВА ЧАКЪРОВА ЗА 

12. КАТЯ ЕЛЕМАГОВА ХУТЕВА ЗА 

13. СЕМИР МЕХМЕДОВ ПАЛИКАРОВ ЗА 

14. РАДОВСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИЗОВ ЗА 



  Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 1 /от зала/ и 14 /онлайн/ 

   Гласували: 1 /от зала/ и 14/онлайн/ 

   За: 15  

   Против: 0 

   Въздържали се: 0 

Благодаря Ви, колеги! С 15-сет „За” дневният ред се приема.Уважаеми колеги, 

само една корекция. По списъчен състав сме 15 общински съветници. За това моля да 

бъда извинен за това, което обявих в началото, че сме 14 – 15-сет общински съветници 

сме.С 15 „За” и дневния ред се приема. Преминаваме към неговото изпълнение. 

Заседанието се проведе при следния:  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Използване на част от финансовите средства за месечни обезпечения и 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г. 

 

 

 

По първа точка от дневния ред 

 

 

Д-р Янков: „Точка единствена, както казахме. Г-н Кмета е на линия. Ще иска ли 

уважаемия г-н кмет да се включи с разяснение по докладната?“ 

Г-н Пехливанов: „Уважаеми, г-н Председател, дами и господа общински 

съветници, здравейте на всички! Аз искам да направя следното пояснение във връзка с 

това, което г-н Председател Вие предложихте, аз направих срещи с всички групи и съм 

дал и разяснение и информация по темата на всички групи. Като от група на „ГЕРБ” 

присъстваха двама души. От групата на „Местната коалиция БСП за България” 

присъстваха цялата. От групата на „ДПС” присъстваха почти всички. Така, че общо 

взето аз съм дал достатъчно разяснения, но все пак ако е възникнало още нещо 

допълнително. Имаше едно предложение от страна на г-жа Хутева на срещата по 

отношение на роторния снегорин да вземем два, а не един, така че да можем да 

обслужваме повече площ по населени места и т.н. Аз нямам честно казано мнение по 

темата „За” или „Против” . Би било добре да имаме по-добри възможности. Но в 

същото време пък трябва да се съобразим и с това с какъв персонал може да работи с 

тази машина. Предполагам, че ние един такъв роторен снегорин, който не мога да 

кажа, че е в перфектно състояние, така че и това да купим не би било лошо. По-скоро 

моето мнение е положително да бъдат два, защото това ще ни даде възможност да 

имаме малко повече по-широки възможности и обслужване по-бързо на необходимите 

площи и ще ни отнеме повече време да обучим персонала. Така, че отворена е, както се 

казва темата. Аз съм принципно „За” да бъдат и два. „ 

Д-р Янков: „Добре! Благодаря Ви! Колеги, имате думата по отношение на 

предложението на по самата докладна. До колкото разбрах …д-р Хутева, заповядайте!” 

Д-р Хутева: „Благодаря Ви, г-н Председател! Да, мое беше предложението за да 

бъдат закупени два роторни снегорина. Точно с тази идея да има във всяко едно 

населено място, по-голямо населено място, да има такъв . Знам, че г-н Кмета ни 

обясни, че нали няма хора обучени да работят с тоя роторен снегорин. И даде друго 

15 ИВО ВИКТОРОВ СИРАКОВ ЗА 



предложение да бъдат разкарвани с ремаркето, което ще се закупи – да бъдат 

разкарвани по места с човека, който е обучен за тази работа. Ако е така и имаме 

неговото уверение, че всички хора на Община Рудозем ще се възползват от тези 

придобивки и от озеленяването включително. Ние сме „За” неговото предложение. 

Така, че ако наистина е така – Вие ще кажете дали да закупим два роторни снегорина, 

но пък там трябва да се намалят …а някъде другаде трябва намалим, за да се закупи 

още един. Отворени сме за предложения. Кажете и останалите колеги? Благодаря Ви” 

Д-р Янков: „Добре! Благодаря Ви, д-р Хутева! Аз си мисля в този аспект, че хора 

биха били обучени за работа. Но е по-добре да имаме в повече, тъй като пък аз онзи 

ден бях свидетел как в останалите населени места общо взето тротоарите бяха 

изчистени, а в Елховец тепърва бяха започнали чистенето. Т.е. ако имаме такава 

техника най-вероятно ще смогваме по-бързо да се изчистват самите тротоари и не само 

в Чепинци и Рудозем, а в Елховец, там където имаме тротоар, разбира се.  

Сега аз имам едно питане към г-н Кмета, тъй като целия размер е 26 000 лв., 

можем ли да вдигнем тук още в цената или ще трябва да намаляваме нещо от 

останалите неща, които са заложени в самата докладна като суми?” 

Последва отговорът на г-н Пехливанов: „Г-н Председател, 26 000 лв. са заложени 

за озеленяване.” 

Д-р Янков: „Извинявам се!” 

Г-н Пехливанов продължи: „Тук са включени неразплатените от тази година, 

които са неразплатени, поради причина, че събираемостта на таксата е по-ниска 

спрямо предни години. И това го отдавам на ситуацията около COVID-а.” 

Д-р Янков: „Извинявам се г-н Кмете! Въпросът ми беше да цитирах 26 тъй като 

погледнах в докладната и тя ми попадна като цифра и за това я цитирах нея. Т.е. ние 

нямаме фиксирана сума, която трябва да гласуваме и можем да допълним още едни 

4 500 лв. ако гласуваме за 2 ротони снегорина?” 

Г-н Пехливанов: „Да можем! Трябва да фиксираме в самото решение, че ще бъдат 

2 броя на обща стойност толкова и да внимаваме сбор някъде да не объркаме. Но това 

технически при изготвяне на самото решение, техническия секретар да го огледа.  

Това, което г-жа Хутева и това, което аз имах предвид на срещата, че няма как 

във всяко село да имаме някой обучен и да предоставим такава техника, с която някой 

може да направи беля на хора, които не са служители на общината. И за това 

говорихме по темата – екипа, който е на общината да бъде обучен целият. И имайки на 

разположение три такива машинки бихме могли доста по-бързо да едната да остане в 

града, а другите две да бъдат пръснати в по-големите населени места, там където 

имаме тротоари. Защото ние тротоари нямаме на всякъде и това е идеята. Мисля, че по 

тоя начин достатъчно би могла да се обезпечи тази дейност. Така, че по-скоро ако 

приемете варианта това да бъдат два на съответната стойност. Аз в момента не мога да 

гледам, защото от таблета оперирам.” 

Д-р Янков му подсказа: „4 500 за единият.” 

Г-н Пехливанов продължи: „4 500 за единият – да! Ние сме взели цени на добрите 

марки. Видели сме добре кое колко струва, така че това е адекватна цена.” 

Д-р Янков: „Добре! Благодаря Ви! Д-р Хутева, да разбираме, че ще направите 

предложение по темата?” 

Д-р Хутева: ”Да! Тогава остава това мое предложение за два да закупим.” 

Д-р Янков: „Добре! Благодаря Ви! Други колеги по темата? Уважаеми колеги, ще 

преминем в режим на гласуване с така направеното от д-р Хутева в поименни списък 



вместо един брой моторен снегорин на стойност 4 500 лв. да се чете 2 броя моторни 

снегорина на стойност 9 000. Да заповядайте, г-н Кмете!” 

Г-н Пехливанов: „Роторен, роторен не моторен!” 

Д-р Янков продължи: „Ми тъй като при мен е записан моторен, ок, поправяме на 

роторен. Един брой роторен снегорин на стойност 4 500 лв. да се чете 2 броя роторни 

снегорини на стойност 9 000 лв. Уважаеми колеги, в режим на поименно гласуване 

сме.  

Д-р Янков: С 12 „За”, един „Въздържал се”, един „Негласувал” и един „Против” , 

предложението на д-р Хутева се приема.  

Обяснение на отрицателен вот. 

Г-н Сираков започна своето обяснение: „Г-н Председател, уважаеми колеги, аз 

гласувах против, защото просто не знаем кога ще се закупят тези снегорини, не знаем 

дали …../не се чува записа/ … в тая цена ние го фиксирахме 9 000 лв. Ако са 9 002 лв. 

какво правим? Пак ли трябва да гласуваме на ново? Това ми беше мисълта да се даде 

някаква рамка между 8 000 до 9 800 лв., защото всеки ден виждаме цените се 

променят.” 

Д-р Янков: „Добре! Благодаря Ви, г-н Сираков! Разбрах Ви, надявам се, че г-н  

Кмета ще успее да се фиксира до сумата от 9 000 лв. за два броя. Заповядайте, г-н 

Кмете!” 

Г-н Пехливанов: „Г-н Сираков, беше редно, отправям Ви забележка, беше редно 

това да се каже преди да се гласува, защото вече има прието решение. Иначе аз трябва 

да Ви кажа, че идеята тук е до 23.12 това решение да го представим на РИОСВ и 

съответно да …/не се чува на записа/…и съответно да ги закупим. Ако не да бъдат 

закупени веднага след Нова година, така, че ние имаме възможност до първата седмица 

на Нова година да сме сигурни, че ще се вместим в цената. Цените съм ги проверявал 

миналата седмица. Така, че мисля, че няма да имаме проблем. Благодаря Ви!” 

Д-р Янков: „И аз благодаря! Г-н Сираков, ще искате ли думата?” 

Г-н Сираков: „Не, не! Просто казвам, че не можах да се включа иначе щях да го 

кажа по-рано!” 

Д-р Янков: „Ясно! Благодаря Ви! Уважаеми колеги, ще имаме ли други въпроси 

по докладната? Не виждам. Уважаеми колеги, ще преминем в режим на поименно 

гласуване с така направените проекто-предложения и вече гласувана поправка да се 

четат 2 броя роторни снегорини като, уважаеми колеги, и в самата докладна е записано 

моторен нека да се чете роторен снегорин. В режим на поименно гласуване с така 

направената поправка и гласуваме вече:  

 

ПО 

РЕД 

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 
ПРИСЪСТВИЕ 

1. Д-Р ВЛАДИМИР АНТОНОВ ЯНКОВ ЗА 

2. Д-Р ХАЛЕД АЛИ ХАМО ЗА 

3. ХАВА ИСЕИНОВА КЕХАЙОВА ЗА 

4. КРАСИМИР МИЛКОВ ШЕЙКОВ ЗА 



   Общ брой общински съветници: 17 

   Присъствали: 15 

   Гласували: 15 

   За: 14  

   Против: 0 

   Въздържали се: 1 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 295 

 

Относно: Използване на част от финансовите средства за месечни обезпечения и 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г. 

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка № 

214/16.12.2021 г., предложена от кмета на община Рудозем – Румен Венциславов 

Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и § 60 от ПЗР на Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс / ДВ бр. 105 

от 11.12.2020г. / 

След проведено поименно гласуване 

 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет- Рудозем приема да се използват част от финансовите средства, 

предвидени за плащане на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г., чрез 

вътрешни компенсирани промени, като същите се разходват за изпълнение на различни 

дейности по озеленяване и закупуване на следните материали: 

 

- Извършване на различни видове технически дейности по озеленяване и закупуване на 

сезонни цветя в размер на - 26 000 лв. 

- 1 бр. моторна косачка в размер на - 2 000 лв. 

- 2 бр. листосъбирачи – 1 000 лв. 

- 2 бр. роторни снегорини – 9 000 лв. 

5. НИКОЛИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ЗА 

6. ВЕНЦИСЛАВ РОСЕНОВ ЕМИЛОВ ЗА 

7. РАДОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОПАЛСКИ ЗА 

8. Д-Р ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВ ИНДЖОВ ЗА 

9. Д-Р НЕЗИХА ХАЙРИЕВА ХУТЕВА ЗА 

10. СТОЯН ВАСИЛЕВ ТРИФОНОВ ЗА 

11. ДАНКА КОСТАДИНОВА ЧАКЪРОВА ЗА 

12. КАТЯ ЕЛЕМАГОВА ХУТЕВА ЗА 

13. СЕМИР МЕХМЕДОВ ПАЛИКАРОВ ЗА 

14. РАДОВСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИЗОВ ЗА 

15 ИВО ВИКТОРОВ СИРАКОВ ЗА 



- Ремонт на поливна система – 6 000 лв. 

- Надграждане на система за видеонаблюдение на депо за ТБО – 6 000 лв. 

- 1 бр. автомобилно ремарке – 2 000 лв. 

    

 

Г-н Янков: «. С 14-ет „ЗА“ и  1 „Въздържал се“ точката се приема. Поради 

изчерпване на дневния ред закривам  днешното заседание. 

 

 

 

 

 

Председател на Об. С: .................................. 

                                                                                                   /д-р Владимир Янков/ 

 

                                                              

Технически секретар:………………...                                                                                                

                                         /Даниела Хаджиева/ 


