ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 27
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО:Актуализация на капиталови разходи за 2015 година
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 294/22.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във
връзка с Наредбата за усвояване 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 30.12.2015 год, съгласно Приложение № 1 .
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 12
Против: 0
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 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО:Утвърждаване на командировките на Кмета на Община
Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода 01.07.2015 г. до
30.12.2015 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 293/22.12.2015 г., предложена главния счетоводител на Община
Рудозем - г-жа Милена Русева и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 8,
ал.4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 6,ал.1,т. 2 от Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина и документи, доказващи
разходите / заповед за командировки, справки и пътни листове/ за направените
командировки
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет одобрява разходите за командировки в страната на
Кмета на Община Рудозем – Румен Венциславов Пехливанов за периода
01.07.2015 г. до 30.12.2015 г., които са в размер на 2 334,56 лв. /включващи
дневни, нощувки, паркинг/.
Същите са планувани по бюджет 2015 г.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 29
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване
на ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с
идентификатор 63207.50.16 по КК на гр.Рудозем, в местност ”Ливадките”
по КК на гр.Рудозем, общ.Рудозем, обл.Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 287/17.12.2015 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:

1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор
63207.50.16 по КК на гр.Рудозем, в местност ”Ливадките” по КК на гр.Рудозем,
общ.Рудозем, обл.Смолян, ведно със съпътстващите го приложения.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63207.50.16 по КК
на гр.Рудозем, в местност ”Ливадките” по КК на гр.Рудозем, общ.Рудозем,
обл.Смолян.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно
Закона действия.
Приложение към докладната записка:
1. Заявление с вх. № 5940/30.11.2015г.;
2. Задание за изготвяне на подробен устройствен план;
3. Подробен план за застрояване - предложение;
4. Скица на поземлен имот № 15-507924-23.11.2015г.;
5. Нотариален акт №167 от 03.10.2001г.
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
№ 30
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на
ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с № 000112, в
местност ”Рибница” в землището на село Рибница, община Рудозем,
обл.Смолян.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 289/17.12.2015 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:

1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с № 000112, в
местност ”Рибница” в землището на село Рибница, община Рудозем,
обл.Смолян, ЕКАТТЕ 62637, ведно със съпътстващите го приложения.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлен имот с № 000112, в местност ”Рибница” в
землището на село Рибница, община Рудозем, обл.Смолян, ЕКАТТЕ 62637.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно
Закона действия.
Приложение към докладната записка:
1. Заявление с вх. № 5860/24.11.2015г.;
2. Задание за изготвяне на подробен устройствен план;
3. Подробен устройствен план - предложение;
4. Копие на скица на поземлен имот с № 00011, в землището на село
Рибница;
5. Нотариален акт № 28 от 03.11.2011г.
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
№ 31
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на
ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот с проектен №
119100 – частна държавна собственост, 460/П иглолистна гора, в
землището на село Чепинци, община Рудозем.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 288/17.12.2015 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:

1. Одобрява представеното задание за изработване на Подробен
устройствен план– План за застрояване за поземлен имот с проектен № 119100 –
частна държавна собственост, 460/П иглолистна гора, в землището на село
Чепинци, община Рудозем, с ЕКАТТЕ 80399, ведно със съпътстващите го
приложения.
2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот с проектен № 119100 – частна държавна
собственост, 460/П иглолистна гора, в землището на село Чепинци, община
Рудозем, с ЕКАТТЕ 80399 със следните устройствени параметри: устройствена
зона „Пп” височина на застрояване 1-3 (<10), плътност до 80%, кинт до 2,5
озеленяване 20% и улична регулация за новообразувания поземлен имот.
Проекта да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на
устройствените планове и Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като към
Проекта да се представят становища от РИОСВ и РЗИ, предварително
съгласувани от Изпълнителна агенция по горите и геодезическо заснемане.
Проекта да се представи в община Рудозем, окомплектован с актуална
скица от Общинска служба по земеделие, гр.Рудозем и да се изработи в мащаб
1:1000 в цифров и графичен вид.
3. Възлага на Кмета на община Рудозем да извърши последващите, съгласно
Закона действия.
Приложение към докладната записка:
6. Заявление с вх. № 6114/10.12.2015г.;
7. Техническо задание за изготвяне на подробен устройствен план;

8. Проект на регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ, Проект на имот

№ 119100;
9. Копие на Скица-проект на имот № 119100;
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
№ 32
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 277/10.11.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.17 от НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
три години на част от общински недвижим имот, частна общинска собственост,
както следва:
№ Описание на имота
МестонахождениеПредназначение
Начална
на имота

на имота

Тр.цена
с вкл.ДДС

1

Помещение в масивна УПИ ІІ , кв.19

Производствена

сграда - ІІ етаж с площ с.Елховец

дейност

50,78

84,64 м2
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
частта от недвижимия общински имот по т. 1 под наем, чрез публичен търг с
тайно наддаване по реда на Глава VІІІ от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество .
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
№ 33
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 201/01.10.2015 г., предложена от зам. кмета на Община Рудозем - г-н
Недко Кулевски и на основание чл. 14 ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от
НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
три години на общински недвижим имот – частна общинска собственост,
попадащ в УПИ І, кв. 40 по ПУП на с. Елховец за производствени дейности с
площ 98,50 м2 .
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
частта от недвижимия общински имот по т. 1 под наем, 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 при
минимална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,25 лв. (с вкл. 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
РЕШЕНИЕ
№ 34
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 290/17.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.17 от НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
три години на общински недвижим имот – частна общинска собственост,
попадащ в УПИ І – автогара, кв. 39 по ПУП на гр. Рудозем за производство и
продажба на закуски и сладкарски изделия с обща площ 61,70 м2.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
частта от недвижимия общински имот по т. 1 под наем, 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 при
минимална тръжна месечна наемна цена в размер на 92,55 лв. (с вкл. 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
РЕШЕНИЕ
№ 35
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 278/10.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.15 от НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
три години на общински недвижим имот – публична общинска собственост,
находящ се в УПИ І – КЖ-226, кв. 34 по ПУП на гр. Рудозем, представляващ
част от помещение с площ 2,00 кв. м – за поставяне на банкомат.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
частта от недвижимия общински имот под наем, 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 при
минимална тръжна месечна наемна цена в размер на 120,00 лв. с включен 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
РЕШЕНИЕ
№ 36
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 301/23.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 14 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от
НРПУРОИ
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение да се извърши процедура по
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от
три години на терен в с. Равнината с площ 12,00 м2 – за търговска дейност –
заведения без алкохол.
2.Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за отдаване на
терена по т.1 под наем, 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 при минимална тръжна месечна
наемна цена в размер на 19,80 лв. (с включен 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
РЕШЕНИЕ
№ 37
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно право на ползване на имот – частна
общинска собственост

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 291/17.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.
39, ал. 3 от Закона за общинската собственост и поради изтичането на договора
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение да предоставяне за
безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост с
идентификатор 63207.501.43.17, находящ се в гр. Рудозем, ул. „Васил Левски” на
Общинска служба по земеделие – Рудозем за срок от три години.
2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право
на ползване с началника на Общинска служба по земеделие – Рудозем.
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
№ 38
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда –
публична общинска собственост

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 279/10.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и поради изтичане на договора за право на ползване
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Общински съвет – Рудозем взема решение за предоставяне за
безвъзмездно управление на 4 /четири/ броя помещения, предназначени за
административни нужди в недвижим имот-общинска собственост, находящ се в
гр. Рудозем, ул. „България” № 13 на Общинска служба по земеделие – Рудозем
за срок от три години.
2.Възлага на Кмета да сключи договор за безвъзмездно управление на
помещенията с началника на Общинска служба по земеделие – Рудозем.
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
№ 39
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ІІІ-277, кв. 38
по ПУП на с. Чепинци

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 200/01.10.2015 г., предложена от зам. кмета на Община Рудозем - г-н
Недко Кулевски и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона
за устройство на територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 38 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Учредява на Асен Демиров Емилов, право на пристрояване към
жилищна сграда с РЗП 275 м2, построена в УПИ ІІІ-277, кв. 38 по ПУП на с.
Чепинци, за който е съставен Акт № 417/14.09.2015 г. за частна общинска
собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд - Мадан с вх. рег.
№ 611/16.09.15 г.
2.Право на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 19.05.1972 г.
3. Общински съвет – Рудозем приема изготвена експертна оценка за
отстъпване право на пристрояване към жилищна сграда , построена съгласно
Договор за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имот
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-277, кв. 38 по ПУП на с.
Чепинци с РЗП 275 м2 в размер на 1375,00 лв. на Асен Демиров Емилов.
4. Общински съвет – Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
разноски, данъци и такси/ по разпоредителната сделка за учредяване право на
пристрояване върху имота по т. 1 от настоящото решение и сключи договор за
учредяване право на пристрояване.
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
№ 40
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Одобряване на оценка за право на пристрояване в УПИ ІV, кв. 5 с.
Грамаде

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 185/02.09.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1
от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 38 от Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1.Учредява на Асан Шефкедов Боюклиев, право на пристрояване за
изграждане на пристройка с РЗП 46,00 м2, към жилищна сграда ,построена в
УПИ ІV, кв. 5 с. Грамаде, за който е съставен Акт № 411/06.08.2015 г. за частна
общинска собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд Мадан с вх. рег. № 537/13.08.2015 г.
2.Право на строеж върху общинска земя е придобито, съгласно Договор за
отстъпено право на строеж от 03.04.1981 г.
3. Общински съвет – Рудозем приема изготвена експертна оценка за
отстъпване право на пристрояване към жилищна сграда, построена съгласно
Договор за отстъпване право на строеж за жилищна сграда върху общински имот
частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв. 5 с. Грамаде с площ
на пристрояване 46,00 м2 в размер на 92,00 лв. на Асан Шефкедов Боюклиев.
4. Общински съвет – Рудозем упълномощава кмета на община Рудозем да
издаде заповед, в която да бъдат описани всички дължими суми / като режийни
разноски, данъци и такси/ по разпоредителната сделка за учредяване право на
пристрояване върху имота по т. 1 от настоящото решение и сключи договор за
учредяване право на пристрояване.
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
№ 41
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Разпореждане с имоти – частна общинска собственост
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 280/10.12.2015 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 и чл. от НПУРОИ
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 :
Населено
N по
Кв.,УПИ
Площ
Цена
Място
Ред
Петно
/кв.м/
/лв./
/ гр.с. /
1
2
3
5
6
УПИ І-групови
1
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
21
420
офиси кв.107 п.29
УПИ І-групови
2
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
21
420
офиси кв.107 п.32
УПИ І-групови
3
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
21
420
офиси кв.107 п.34
УПИ І-групови
7
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
18
360
офиси кв.107 п.35
УПИ І-групови
5
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
18
360
офиси кв.107 п.36
УПИ І-групови
6
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
15
300
офиси кв.107 п.37
УПИ І-групови
7
Гр.Рудозем
гаражи,работилници и
19,50
390
офиси кв.107 п.38

8

Гр.Рудозем

9

Гр.Рудозем

10

Гр.Рудозем

11

Гр.Рудозем

12

Гр.Рудозем

13

Гр.Рудозем

14

Гр.Рудозем

УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.39
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.40
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.41
УПИ І-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.42
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.46
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.47
УПИ ІІ-групови
гаражи,работилници и
офиси кв.107 п.48

15

300

15

300

13,5

270

13,5

270

12,70

260

13,95

280

13,95

280

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
РЕШЕНИЕ
№ 42
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Имот – частна общинска собственост престанал да има
такова предназначение.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 292/17.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.23 от ЗМСМА
и чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

Общински съвет Рудозем обявява, че общински имот представляващ УПИ
ІІ, кв.35 по ПУП на гр.Рудозем със застроена площ 108,25 м2 придобива статут
на публична общинска собственост.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 3
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 43
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5

ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински
горски територии, собственост на Община Рудозем за 2016 г.

Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 295/22.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
След проведено гласуване
РЕШИ:

1. Приема Годишен план за ползване на дървесина през 2016 г. в горски
територии, собственост на Община Рудозем, съгласно Приложение № 1.
Предложеният годишен план е изготвен на основание утвърдено Планизвлечение за провеждане на принудителна сеч в гори, собственост на
Община Рудозем.
2. Упълномощава Кмета на Община Рудозем да утвърди Годишен план за
ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на
Община Рудозем за 2016 г.
Приложение №1: Годишен план за ползване на дървесина през 2016 г. в
горски територии, собственост на Община Рудозем.

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
№ 44
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Утвърждаване местната комисия по ЗУПГМЖСВ
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 274/03.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем - г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.8 ал.2 от Закона за уреждане
на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове и във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му следва да бъде
изградена нова местна комисия с представители от общинския
съвет,организации , представляващи гражданите с жилищни нужди и
притежаващи дългогодишни жилищно - спестовни влогове и служители от
общинска администрация
След проведено гласуване
РЕШИ:

Общински съвет определя комисията в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николина Ангелова Костадинова - общински съветник
ЧЛЕНОВЕ :1. Инна Красимирова Георгиева- юрисконсулт при Община Рудозем
2.Симона Звездалинова Кавалска – представител на гражданите
притежаващи дългогодишни жилищно – спестовни влогове
3. Елена Петрова Димовска – спец. “Общ.С и РОИ” при Община
Рудозем
4. Силвия Росенова Овчарска – касиер при Община Рудозем
След утвърждаване на комисията препис от решението да бъде
изпратено своевременно до Управителният съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд гр.София с оглед утвърждаването и
обнародването и в “Държавен вестник”
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
№ 45
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Избор на делегат на община Рудозем в Общото събрание на
Асоциация на родопските общини /АРО/
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 302/23.12.2015 г., предложена от председателя на Общински съвет Рудозем – д-р Владимир Янков и на основание чл.21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
След проведено гласуване
РЕШИ:

Общински съвет – Рудозем определя за :
1. Делегат на Общински съвет – Рудозем в Асоциацията на Родопските общини
/АРО/ д-р Владимир Антонов Янков – председател на Общински съвет Рудозем
2. Зам. Делегат на Общински съвет – Рудозем ва Асоциацията на Родопските
общини /АРО/ г-н Диан Фиданов Малеков – зам. Председател на Общински
съвет – Рудозем
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
№ 46
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Отмяна на т.2 от Решение № 192 от 28.05.1998 г. Общински
съвет - Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 296/22.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 24 от
ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, предложение първо от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал.9
от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и ал.11 от ЗОбС
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Отменя свое Решение № 192 от 28.05.1998 г. взето на двадесет и седмо
редовно заседание на Общински съвет град Рудозем в частта по т. 2 , относно
безвъзмездно предоставяне от община Рудозем на Технологичен район по
далекосъобщения град Смолян на общински имот: Реална част от двуетажна
масивна сграда със сутерен и таван, за която сграда е отреден имот с пл.№ 350,
в УПИ І, в кв. 45 по плана на село Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян
2. Упълномощава Кмета на община Рудозем да извърши всички законови
действия по установяване на собствеността на имот като общински, като в това
число да предприеме необходимите действия и да подготви необходимите
документи по актуване на имота като общинска собственост.
Приложения:
1. Решение № 192/28.05.1998 г. на Общински съвет гр. Рудозем;
2. Заповед № 21/26.01.1999 г. на Кмета на община Рудозем;
3. Договор от 04.02.1999 г.;
4. Постановление от 28.06.2010 г. на Нотариус Семир Бозов, с район на
действие Районен съд – Мадан.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 47
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Приемане на нов механизъм за разпределение по критерии и показател
на средствата за субсидиране на обществени пътнически превози по автобусни
линии във вътрешноградски и междуселищен транспорт в планински и други
райони, между превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници на
територията на община Рудозем
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 297/22.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен
Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и т.24 във връзка с ал.2 от
ЗМСМА и чл.57, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на
превозите, приета с ПМС №163 от 29.06.2015 г. обн. ДВ. бр. 51 от 07.07.2015 г.
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:
1. Отменя свое Решение №255/10.09.2005г. прието на тридесет и третото редовно
заседание на Общински съвет – Рудозем, проведено на 10.09.2005г., в частта по т. 3, с
която е приет механизъм за разпределяне на субсидии.
2. Общински съвет – Рудозем приема „Механизъм за разпределение на средствата
за субсидиране на обществени пътнически превози по автобусни линии във
вътрешноградски и междуселищен транспорт в планински и други райони, между
превозвачите извършващи обществен превоз на пътници на територията на Община
Рудозем”, съгласно Приложение №1.
Приложение № 1: Механизъм за разпределение на средствата за субсидиране на
обществени пътнически превози по автобусни линии във вътрешноградски и
междуселищен транспорт в планински и други райони, между превозвачите
извършващи обществен превоз на пътници на територията на Община Рудозем.
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
№ 48
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в съществуващата общинска
транспортна схема и създаване на нова градска автобусна линия в
общинската транспортна схема.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 298/22.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н
Румен Венциславов Пехливанов и на основание чл. 21 ал.1 т.23 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл.6, ал.1 и ал.2, чл.6а, ал.1 и чл.8, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси
След проведено поименно гласуване
РЕШИ:

1. Утвърждава промяна в общинската транспортна схема на Община
Рудозем, като променя часа на тръгване в работни дни от спирка по
маршрута на два междуселищни курса по съществуващи линии в
общинската транспортна схема, както следва:
1) гр.Рудозем – с.Чепинци – часът на тръгване се променя от 17:15ч. на
17:30ч.
Маршрут: Автогара, Кооп.пазар, Рибница у-ще, Сопотот, Р.Бреза, Р.Грамаде,
Р.Дуревска, Трампоска, Чепинци у-ще, Чепинци-център, Чепинци-средна,
Чепинци-Саневска, Чепинци- Мемиевска.
2) гр.Рудозем – с.Борие – часът на тръгване се променя от 17:30ч. на 17:15ч.
Маршрут: Автогара, Кв.Освобождение, Кв. Възраждане, Борие.
2. Създава нова градска автобусна линия към общинската транспортна
схема, която да се изпълнява в работни, почивни и празнични дни както
следва:
1) гр.Рудозем, ул.”Койнарци” – гр.Рудозем, ул.”Капитан Петко Войвода” –
час на тръгване 07:30ч., 10:15ч., 14:15ч., 17:15ч.
2) гр.Рудозем, ул.”Капитан Петко Войвода” – гр.Рудозем, ул.”Койнарци” –
час на тръгване 07:10ч., 08:50ч., 12:50ч., 16:50ч.
Маршрут: ул.”Кап. П. Войвода” /кв. Седма /, гр.Рудозем, ул.”Кап. П. Войвода”
/кв. Шеста/, гр.Рудозем, ул.”Кап. П. Войвода” /пазара/, гр.Рудозем, Център на
град Рудозем, ул.Хан Аспарух /трета улица/, ул. Освобождение /спирка при
Прогрес-строй ЕООД/, ул. Освобождение /спирка при Рубелла Бюти АД/, Кв.
Възраждане /спирка 1/, Кв. Възраждане /спирка до разклона за с.Борие/, ул.
Койнарци.
3. Утвърждава маршрутни разписания съгласно Приложения от №1 до №6.

4. Възлага на Кмета на Община Рудозем да извърши последващите съгласно
закона действия.
Приложения:
1. Проект на Маршрутни разписания, с предполагаем пътникопоток;
2. Схема на маршрута на автобусна линия: ул.”Капитан Петко Войвода” –
ул.”Койнарци” – ул.”Капитан Петко Войвода”;
3. Маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след
предложения нов курс по същата линия;
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 16
Гласували: 16
За: 11
Против: 1
Въздържали се: 4
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 49
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2016
година.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна
записка № 303/23.12.2015 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 и 4
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 1
Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ
№ 50
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2015 г., ПРОТОКОЛ № 5
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Рудозем за
2016 г.
Общински съвет - град Рудозем след като разгледа и обсъди Докладна записка
№ 299/22.12.2015 г., предложена от кмета на Община Рудозем – г-н Румен Венциславов
Пехливанов и на 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, чл. 71, ал. 5,
във вр. с чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти и чл.20, ал. 3 от Наредба за управление на
горските територии - собственост на Община Рудозем
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 чл. 77, ал.3 към Глава трета – „Местни такси и услуги”, Раздел I – „Такса
битови отпадъци” се отменя текстът „Общинският съвет”, като същият член се
изменя по следният начин „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”.
2. В 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 ...... / .............. г. за 2016 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 :

122690 лв.
146250 лв.
==========
268940 лв.

РАЗХОДИ
==========
1. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - 122690 ЛВ.
В Т.Ч. :
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПОТО

57390 лв.
50898 лв.

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ.МЕСТА

14402 лв.

2. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - 146 250 ЛВ.
В Т.Ч. :
ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА ПОДДЪРЖКА НА ДЕПО
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ.МЕСТА

53938 лв.
67021 лв.
25291 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ – 268940 ЛВ.
- ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
- ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПО
- ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОБЩ. МЕСТА

111328 лв.
117919 лв.
39693 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 2016 г. са предвидени следните размери на 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 – 2.45
промила
- за физически лица в населени места с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване - за гр. Рудозем – 5.40 промила и за останалите населени места – 4.65
- От които: за сметосъбиране и сметоизвозване – за гр. Рудозем – 2.6 и за
останалите населени места – 2.2
за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –за гр.
Рудозем 0.75 промила, а за останалите населени места 0.4
- за обезвреждане на ТБО в депо – се начислява промил 2,05
- физически лица, подали декларации за неизползвани имоти заплащат намален
промил за поддържане чистотата на местата за обществено ползване и депо – за града
2.8, а за селата 2.45
ал.3 - за имоти на фирми в населени места с неорганизирано
сметосъбиране и сметоизвозване заплащат намален промил в размер на 3.65 само за
поддържане на териториите за обществено ползване и обезвреждане в депо
ал.4 - за имоти на фирми в населени места с организирано сметосъбиране
и сметоизвозване се начислява пълният размер на таксата в размер на 7.25 от които:
- за сметосъбиране и сметоизвозване – 3.6
- за поддържане териториите за обществено ползване- 2.65
- за обезвреждане в депо - 1.0
ал. 5- 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 – 3.65
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 – 3.65
ал.7- За общински имоти,отдадени под наем се начислява пълният промил
за ТБО в размер на 7.25
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 за 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 МО, находяща се над с.Борие, трафопостове, телевизионни
кули и ретранслатори и молитвени домове ТБО да е с нулева ставка.
ал.11- за фирмите, заявили брой съдове да заплащат цената на вид съд
плюс 3.65 промила за поддържане чистотата на обществените места и депо. Таксата за
заявен съд е както следва : за 1 бр. – за контейнер – 500 лв. и за кофа – 100 лв.
- При започване на дейност от фирми, подали декларации за неползване на
имота се начислява такса в пълен промил 7.25.

3. В чл.82, ал.3, б.”б” към Глава трета – „Местни такси и услуги”, Раздел II –
„Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”,
към І зона, ІІ зона и ІІІ зона се отменят текстовете, както следва: „централен площад,
сграда „Горубсо”, сграда общината”, „останалата част на града, без кварталите” и
„кварталите на града и селата”, като същия се изменя, както следва:
„І зона – 4 лв./
ІІ зона – 2 лв.
ІІІ зона – 1 лв.”
4. В чл.82, към Глава трета – „Местни такси и услуги”, Раздел II – „Такса за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна” се добавя
нова ал.7 „Такси за местата за поставяне на автомати за продажба на храни и
напитки на месец според зоната”, която е със следното съдържание:
„чл.82, ал.1 Такси за местата за поставяне на автомати за продажба на храни и
напитки на месец според зоната, както следва:
І зона – 20 лв./
ІІ зона – 15 лв.
ІІІ зона – 10 лв”.
5. В чл.96, към Глава трета – „Местни такси и услуги”, Раздел VIII – „Такса за
административни услуги” отменят точките с № по ред, както следва:
„т.27. За изготвяне на договор за наем на жилищни имоти – 5,00 лв;” и
„т.28. За изготвяне на договор за наем на нежилищни имоти – 5,00 лв.”;
6. Към Глава трета – „Местни такси и услуги” се създава нов Раздел XIII
„Такси за продажба на дървесина по реда на чл. 32, ал.2 и ал. 3 от ЗОСИ и чл. 71,
ал. 1, т. 1, т.2, т. 4 и т. 6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, който е със следното
съдържание:
„С Решение № ….. / ……………. г. на Общински съвет- Рудозем, са
определени следните:
Чл. 100а, т. 1 /нова/ Цени по категории дървесина
№
І
1.

2.

Наименование
Дървен материал
1. Стояща дървесина на корен
2. Дървесина добита на склад
Строителна дървесина
а) едра / трупи за бичене > 50 см /
- едра / трупи за бичене от 30 до 49 см /
- едра / трупи за бичене от 18 до 29 см /
б) средна / трупи за бичене от 8 до 17см /
в) дребна / ритловици, саръци /
Дърва за горене и вършина

Мярка

Цена – лв. с ДДС
Иглолистни
Широколистни
1

куб. м
куб. м
куб. м
куб. м
куб. м

70 лв
55 лв
50 лв
30 лв
12 лв

2

130 лв
120 лв
110 лв
100 лв
55 лв

1

60 лв
50 лв
40 лв
25 лв
12 лв

2

120 лв
100 лв
95 лв
85 лв
60 лв

а) дърва от иглолистни дървесни видове
б) дърва от широколистни меки дървесни
видове и акация
в) дърва от широколистни твърди
дървесни видове
г) вършина
Добита на склад дървесина
Дърва за горене:
а) дърва от иглолистни дървесни видове
б) дърва от широколистни меки дървесни
видове и акация
в) дърва от широколистни твърди
дървесни видове

ІІ
1.

пр.куб.м
пр.куб.м

5, 00
5, 00

пр.куб.м

14, 00

пр.куб.м

5, 00

пр.куб.м
пр.куб.м

30, 00
40, 00

пр.куб.м

50, 00

За издаване на превозен билет и разрешително за отсичане на дървета за имоти извън
горски територии, общинска и частна собственост се заплаща:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ

КРАЙНА ЦЕНА

1

2

3

4

чл. 32, ал. 2 и
ал. 3 от ЗОСИ

7 лв/бр.

2
3

Разрешително за отсичане на дървета
Издаване на превозен билет

чл. 211, ал. 2, т. 4 от ЗГ

1 лв

Издаване на позволително за сеч, превозен билет и маркиране на дървесина добита от
горски територии, общинска собственост се заплаща:
№

НАИМЕНОВАНИЕ

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4

Маркиране на иглолистни и
широколистни дървени
материали
едра строителна дървесина
средна строителна дървесина
дребна строителна дървесина
дърва за огрев
Издаване на позволително за сеч
Издаване на превозен билет

НОРМАТИВНО
ОСНОВАНИЕ
3

чл. 205 от ЗГ
чл. 16, ал. 4 от Наредба № 1
за контрола и опазването на
горските територии
чл. 108, ал. 1, т. 2 от ЗГ
чл. 211, ал. 2, т. 2 от ЗГ

Мярка

КРАЙНА ЦЕНА

4

5

куб. м.
куб. м.
куб. м.
куб. м.
за 1 брой
за 1 брой

1,00лв.
1,00лв.
1,00лв.
1,00лв.
1,50 лв.
1,00лв

т. 2 Право да закупят дървесина по ценоразпис имат физически лица – за собствени
нужди, без право на продажба, с постоянен адрес в населените места попадащи в
териториалния обхват на общината, които нямат задължения към Община Рудозем.
т. 3. Продажбата на стояща дървесина на корен се извършва при спазване на следните
условия:
т. 3.1. Количеството дървесина, което може да закупи всяко физическо лице по
ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен е в размер до 10 / десет /
пр.куб.м дърва за горене и до 4 / четири / куб.м строителна дървесина годишно.
т. 3.2. Сечта започва след издаване на позволително за сеч и копие на квитанция за
заплатена такса- „ позволително “, като отсечената дървесина се подрежда на място,
посочено от длъжностните лица- Лицензиран лесовъд и Гл. експерт „ Екология и техн.
контрол “.
т. 3.3. Отсечената дървесина се транспортира след като бъде измерена, маркирана,
заплатена и след издаване на превозен билет.

т. 4. Продажбата на добита и доставена до клиента дървесина се извършва по заявено
от клиента количество и дървесен вид, в размер до 10 /десет/ пр.куб.м дърва за горене.( при наличие на добита и съхранявана на склад дървесина )
т. 5. В процедурите за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал.1,
т.1 – 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти, могат да участват търговци, регистрирани в публичния
регистър по чл. 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната
дейност.
За предоставянето на дървесина от горски територии – общинска собственост,
жителите на Община Рудозем трябва да подават заявления до 31 август на текущата
година в Информационния център за обслужване на граждани”.
7. В Приложение № 2 към наредбата „Списък на видовете услуги, права и
цени към тях, които извършва Общинска администрация гр.Рудозем”, се отменя
буква „е” на точка № по ред 25, както следва:
„б. е/ процедури по ЗОП – 120,00 лв.”

8. В Приложение № 2 към наредбата „Списък на видовете услуги, права и
цени към тях, които извършва Общинска администрация гр.Рудозем”, се отменят
точките № по ред 49 и 50, както следва:
„т.49. Издаване на превозен билет за извозване на дървен материал с такса в
размер на 1,00 лв./бр.”
„т.50. Издаване на разрешително за отсичане на дървета на основание чл.32
от ЗОСИ с такса в размер на 7.00 лв./бр.”
9. Съответните изменения и допълнение на Наредбата влизат в сила от
01.01.2016г.
Останалата част от Наредбата за определяне размера на местните данъци, такси и услуги
на територията на община Рудозем остава непроменена.
Общ брой общински съветници: 17
Присъствали: 14
Гласували: 14
За: 11
Против: 2
Въздържали се: 1

Председател на Об.С:…….................................
/д-р Владимир Янков /

