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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем 

    

ОТНОСНО: Повторно приемане на Решение № 296, прието от Общински съвет – 

Рудозем на заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32. 

          

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

В деловодството на Общински съвет – Рудозем е постъпила Заповед № АП-03-14-

15/12.01.2022 г., издадена от Областния управител на обл.Смолян за връщане на Решение 

№ 296 прието на 30.12.2021 г., като незаконосъобразно за ново обсъждане.  

С Решение №296/30.12.2021 г. съветът, на основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 

чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ, в т.1 е утвърдил план-сметка за приходите и разходите за 

събиране и извозване, третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на местата 

за обществено ползване в община Рудозем за 2022 г., съгласно приложението, което е 

неразделна част от настоящото решение. В т.2 е определил промила за облагане на 

физически и юридически лица за 2022 г., съгласно приложението, което е неразделна 

част от настоящото решение. 

Съгласно чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ план-сметката за годината се одобрява с 

решение на общински съвет преди изтичането на срока по чл.84, ал.4 от Закона за 

публичните финанси, като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно 

с проектите на доклад на вносителя и план-сметката се публикуват за обществено 

обсъждане на интернет страницата на общината в срок по чл.69, ал.2 от АПК; в случай, 

че законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на 
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предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и 

януари. Съгласно протокола съветът е гласувал и приел новоизготвена план-сметка и 

новоопределени размери на ТБО за 2022 г. по предложение на Икономическа комисия, 

които не са били публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на 

общината. 

Разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 са изцяло спазени. На интернет страницата на 

общината е публикувана план-сметка заедно с доклад на вносителя и проект на решение, 

както и размерите на ТБО. Спазен е 30-дневния законоустановен срок, в който 

заинтересованите лица могат да се запознаят с тях и могат да дадат предложения и 

становища. В деловодството на Общински съвет е входирана докладна изцяло 

съответстваща на обявените за обществено обсъждане параметри. Предложението за 

несъществено измение в план-сметката изхожда от постоянно действащата 

Икономическа комисия и е свързано с увеличаване на разходите за заплати и осигуровки 

с помощта на които работниците да могат да си осигурят един нормален стандарт на 

живот, както и с Решение №295/20.12.2021 г. на Общински съвет Рудозем, с което са 

покрити разходи за озеленяване и закупуване на косачка. Съгласно чл.49 от ЗМСМА 

постоянните и временните комисии имат за задача да проучват потребностите на 

населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите. 

Член 47, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимудействието му с общинската администрация гласи, че постоянните 

комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от 

председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища 

по тях. Считам, че направените изменения в план-сметака не противоречат на закона и 

са изцяло в компетенцията и правомощията на общинските съветници. 

         Въз основа на гореизложеното, в изпълнение на Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 

г. на Областен управител на област Смолян и на основание чл.45, ал.9, ал.10 във вр. с 

ал.4 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Рудозем да разгледа, обсъди и приеме 

следното 
 

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

         Приема повторно Решение № 296, прието от Общински съвет – Рудозем на 

заседание, проведено на 30.12.2021 г., по Протокол № 32 относно одобряване на план-

сметка и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година. 

 

Приложение: 

 Заповед № АП-03-14-15/12.01.2022 г. на Областен управител на област Смолян. 
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