
            

 

Приложение 

 

Отчет 
за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел  

за периода  от 27.11.2019г. до 27.05.2020г. 

 

Протокол № 2 / 27.11.2019 г. 

 

      Р Е Ш Е Н И Е № 12  

 Дава съгласие за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в 

текущи ремонти за обекти посочени в Приложение към настоящата докладна. 

Приложение: Приложение 11 към ФО – 1/15.01.2019 г. 

            Издадена е заповед №1517/06.12.2019 г. от Кмета на община Джебел.  

 

     Р Е Ш Е Н И Е № 13 

1. Приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Джебел в съответствие с  приетата с решение на Министерски 

съвет №136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета. 

2. Актуализира срока на програмата до приемането на нова програма по чл. 40, ал. 

3 от Закон за защита на животните. 

По програмата се работи и се изпълняват заложените мероприятия. 

 

      Р Е Ш Е Н И Е № 14  

Дава съгласие да се извърши  промяна в разчета за финансиране на капиталови 

разходи на община Джебел за 2019 г. съгласно приложение към настоящата докладна. 

            Издадена е заповед №1518/06.12.2019 г. от Кмета на община Джебел.  

 

 

 

 

ул."Еделвайс" № 19, тел.: +3593632/20-51, e-mail: kmet_dj@abv.bg 

Община Джебел , област Кърджали  



         Р Е Ш Е Н И Е № 15 

       1. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет” да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Териториална 

организация на сляпо-глухите в размер на 200 /двеста/ лева.  

Приложение:  Заявление с вх. № 94Г-00-58/08.11.2019 г. 

       2. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Шукри Ахмед, с 

ЕГН: ********** от с. Скалина, общ. Джебел в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Ш-00-59/19.09.2019 г. 

       3. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Семра Осман, с 

ЕГН: ********** от с. Воденичарско, общ. Джебел в размер на 250 /двеста и петдесет/ 

лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-С-00-182/12.09.2019 г. 

       4. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Назмие Мехмед, с 

ЕГН: ********** от гр. Джебел, общ. Джебел в размер на 300 /триста/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Н-00-125/28.10.2019 г. 

       5. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Исмаил Хасан, с 

ЕГН: ********** от с. Софийци, общ. Джебел в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-И-00-61/11.11.2019 г. 

       6. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Фейми Алиосман, 

с ЕГН: ********** от с. Казаците, общ. Джебел в размер на 300 /триста/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Ф-00-114/14.11.2019 г. 

       7. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Рабие Али, с ЕГН: 

********** от с. Мишевско, общ. Джебел в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Р-00-138/11.11.2019 г. 

       8. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Октай Емин, с 

ЕГН: ********** от гр. Джебел, общ. Джебел в размер на 400 /четиристотин/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-О-00-13/19.11 

       

       Издадени са заповеди от №1509 до №1516 от 06.12.2019 г. за отпускане на 

еднократна безвъзмездна финансова помощ на горепосочените лица.  

 

          Р Е Ш Е Н И Е № 17 



        1. Определя размерите на трудови възнаграждения на кмета на общината и на 

кметовете на населените места, считано от 05.11.2019 година.  

      2.Упълномощава Кмета на Общината да определи индивидуалните размери на 

трудовите възнаграждения в рамките на горе посочените размери според заделените  

средства за възнаграждения в рамките на бюджетното перо. 

      Върнато със заповед на областният управител на област Кърджали за допълнително 

разглеждане и необходимите промени са приети на заседание на общински съвет Джебел с 

решение № 32.        

 

   Р Е Ш Е Н И Е № 18 

 

      I.  Изменя и допълва структурата в общинска администрация, както следва: 

1.  Брой кметове на населени места и кметски наместници: 

- било    до 27.10.2019г.:         38 кметства  

- от 28.10.2019 г. стават:     30 кметства и 8 кметски наместничества. 

2. Одобрява структурата на общинска администрация съгласно Приложение 1. 

3. Одобрява общата численост от 107 щатни бройки на общинска администрация 

Джебел. 

II.  Задължава кмета на община Джебел да утвърди длъжностно щатно разписание на 

служителите в  администрацията и кметствата. 

III. Горепосочените промени да се отразят в Устройствения правилник на общинска 

администрация – Джебел  

Приложение: Съгласно текста – 1 брой, 1 лист 

      Издадена е заповед №1519/06.12.2019 г. от Кмета на община Джебел.  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 22  

 

1.Приема план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2020 година 

по обобщени показатели, както следва: 

 

І. Приходи по видове източници 637 000 лв. 

1. 1.От такса за битови отпадъци при запазена събираемост: 

2. От други приходи наобщината 

 

450 000 лв. 

187 000 лв. 

ІІ. Разходи по дейността 637 000 лв. 

1. Заплати, осигуровки, издръжка и дейност „Чистота“ 140 000лв. 

2.Сметосъбиране, сметопочистване и отчисления по чл.64  от 

ЗУО за депониран отпадък н атон. 

2.1.Обезвреждане на ТБО в депо, поддържане на депо и 

отчисления по чл.60 от ЗУО 

 

497 000лв. 

 

 

 



              2. Общински съвет – Джебел на основание чл.62, 63, 67 от ЗМДТ и чл. 18 ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Джебел, запазват се нивата на действащите ставки за 

2019 г. за „сметосъбиране и сметоизвозване” и „Обезвреждане на битови отпадъци”/ -  за 

жилищните и нежилищните имоти на граждани и предприятия в гр. Джебел и селата в 

общината, като определя конкретните размери на такса битови отпадъци за 2020 г., както 

следва: 

 

 

 

Вид  

услуга 

 

 

Когато не може да се установи вида и броя използвани съдове – на база 

данъчна оценка и/или отчетната стойност на имотите 

Жилищни, 

нежилищни и 

вилни имоти на 

граждани 

Жилищни, 

нежилищни и 

вилни имоти на 

предприятия  

При подадена декларация по чл.20, т.5от 

наредбата на ОбС за вид, брой съдове за 

нежил. имоти на предприятия 

1 бр. Контейнер тип „Бобър”- 1100л. 

селата  

в  

общин

ата 

гр.Джеб

ел 

селата в 

общинат

а 

гр.Дже

бел 

селата в 

общината 

гр.Джебел 

I- услуга 

Събиране и 

извозване на 

ТБО 

6,2 на 

1000 

3.7 на 

1000 

5,8 на 

1000 

5.8 на 

1000 

600 лв. 

- 2 пъти 

месечно 

1200 лв.-1път 

седмично. 

2400 лв.-2пъти 

седмично 

II-услуга 

Обезврежда

не на ТБО в 

депа и др. 

съоръжения 

3,2 на 

1000 

2.8 на 

1000 

4,2 на 

1000 

 

4,2 на 

1000 

1,2 на 1000 върху по – високата между 

данъчната оценка или отчетна стойност 

на имота 

III- услуга 

Поддържане 

чистотата на 

териториите 

за 

обществено 

ползване 

1,1 на 

1000 

3.0 на 

1000 

2,0 на 

1000 

4.8 на 

1000 

4.8 на 1000 върху по високата между 

данъчната оценка или отчетна стойност 

на имота 

ОБЩО 10,5 на 

1000 

9,5 на 

1000 

12.00 на 

1000 

14,8 на 

1000 

 

 

Видове съдове за ТБО-Контейнер  тип „Бобър”-1100л. с честота на сметоизвозване по зони  

както следва: 

        1.гр. Джебел - 1 зона, включваща следните райони: -Честота на сметоизвозване -4 

/четири/ пъти седмично. 

- ул. „Еделвайс” – четни от № 48 до № 84 и нечетни от № 11 до № 35 

- ул „Иван Вазов” – четни от №2 до № 24 и нечетни от № 1 до № 9 

- ул.”Васил Левски” 

- ул. „Антарактида” четни от № 2 до № 6 и нечетни №1 

- ул „Ген. Генев”  



- ул „Алада” 

- ул „Тракия” 

- ул. „Надежда” 

- ул. „Йълдъръм” 

- ул „Кап. Петко Войвода” 

2. Гр. Джебел - 2-ра зона , включваща следните райони: -Всички улици и квартали в гр. 

Джебел извън посочените в т.1.Честота на сметоизвозване -2 /два/ пъти седмично. 

3. За селата: - Честота на сметоизвозване1/един/ пътседмично. 

с.Великденче; с. Воденичарско; с. Вълкович; с. Ген. Гешево; с. Добринци; с. Душинково; с. 

Желъдово; с. Жълти Рид; с. Илийско; с. Казаците; с. Козица; с. Купците; с. Лебед; с. 

Мишевско; с . Мрежичко; с. Овчево; с. Папрат; с. Плазище; с. Подвръх; с. Полянец; с. 

Поточе; с. Припек; с. Ридино; с. Рогозари; с. Рогозче; с. Рът; с. Сипец; с. Скалина; с. 

Слънчоглед; с. Софийци; с. Телчарка; с. Търновци; с. Тютюнче; с. Устрен; с. Църквица; с. 

Чакалци; с. Ямино.  

4. За всички имоти разположени в границите на населените места в, които няма 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване да се събира такса за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване.  

         

           Издадена е  заповед №278/03.02.2020 г. от Кмета на община Джебел.  

 

          Р Е Ш Е Н И Е № 23  

 

         Приема следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Джебел: 

 

       В заглавието на наредбата текстът „през 2009“ се заличава. 

       В Чл.15.ал.(1)Текстът „Размерът на данъка върху недвижимите жилищни имоти на 

граждани и предприятия се определя в размер на 2,0 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот”се заменя с текста„Размерът на данъка върху недвижимите жилищни и 

нежилищни имоти на граждани и се определя в размер на 3,0 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот.” 

  В Чл.15.ал.(2) числото 2,2 се заменя с числото 3,2. 

  В Чл.15.ал.(3) числото 2,0 се заменя с числото 3,0. 

    В Чл.35.ал.(2) числото 2,5 се заменя с числото 3,0. 

   В чл.41 (1) от раздел ІV «Данък върху превозните средства» се правят следните 

изменения: 

Било: 
1. до 55kW включително –  0,52лв. за 1 kW; 

2. над 55kW до 74kW включително – 0,65лв. за 1 kW; 

3. над 74kW до 110kW включително –1,32лв. за 1 kW; 

4. над 110kW до 150kW включително – 1,48лв. за 1 kW; 

5.над150kW до 245kW включително – 1,60лв. за 1 kW; 

6. над 245kW –2,10лв. за 1 kW; 



Става: 

2. до 55kW включително –  0,62лв. за 1 kW; 

2. над 55kW до 74kW включително – 0,78лв. за 1 kW; 

3. над 74kW до 110kW включително –1,38лв. за 1 kW; 

4. над 110kW до 150kW включително – 1,55лв. за 1 kW; 

5. над150kW до 245 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW; 

6. над 245kW – 2,40 лв. за 1 kW; 

 

  В Приложение № 2 към чл. 56. 

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

Било: 

 

Патентни 

дейности 

І зона ІІ зона 

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се 

определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди                 50,00                                                     35,00 

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, 

включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

а) ресторанти: 

1—2 звезди 6,00                                                      4,00 

3 звезди     10,00                                                      8,00 

б) заведения за бързо обслужване: 

1—2 звезди 6,00                                                      4,50 

 3 звезди 10,00                                                      8,00 

в) питейни заведения, с изключение на посоченитев буква “е”: 

1—2 звезди                   6,00                                                      4,00 

3 звезди 10,00                                                      8,00 

г) кафе-сладкарници 

1—2 звезди 6,00                                                      4,00 

3 звезди                   8,00                                                      6,00 

д) барове: 

—дневни: 

2 звезди 10,00                                                      8,00 

3 звезди 12,00                                                    10,00 

— нощни: 

2 звезди 
12,00                                                    10,00 

3 звезди 25,00                                                    20,00 

е) бюфети, каравани и 

павилиони — заобект:  
150,00                                                  120,00 



3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя 

в размер на 7,00 лв.в I зона и 5,00 лв. във II зона  за 1 кв. м нетна търговска площ според 

местонахождението на обекта.  

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 10,00 лв.в I зона и 8,00 лв. във 

II зона за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта. 

5. Дърводелскиуслуги—данъкътсеопределяв размер на 200,00 лв.в I зона и 150,00 лв. във 

IIзона. 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 

200,00 лв. в I зона и 120,00 лв. във II зона. 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът сеопределя в 

размер на 700,00 лв. за I зона и 600,00 лв. във II зона.  

8. Обущарски и шапкарски услуги—данъкът се определя в размер на 100,00 лв. в I зона и 

60,00 във II зона.  

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в  размер  на  200,00 лв. в  I зона 

 и 150,00 във II зона 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги—данъкът се 

определя в размер на 200,00 лв. за I зона  и 120,00 лв. във II зона.     

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за 

I зона  и 150,00 лв. във II зона на брой устройство 

12. Козметични услуги, поставянена татуировки—данъкът се определя в размер на 200,00 

лв. за I зона  и 150,00 лв. във II зона за работно място 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 200,00 лв. за I зона  и 150,00 

лв. във II зона  за работно място 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 100,00 лв. за I зона  и 80,00 

лв. във II зона  

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за I зона  и 180,00 

лв. във II зона  

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер    

на 400,00 лв. за I зона  и  250,00 лв. във II зона.    

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги потехническото 

Обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на  

450,00 лв. за I зона  и  300,00 лв. във II зона 

18.Ремонт на електро- и водопроводни инсталации-данъкът се определя в размер на 200,00 

лв. за I зона  и  150,00 лв. във II зона.     

19. Стъкларски услуги — данъкът с еопределя в размер на  200, 00 лв. за I зона и  150,00 

лв. във II зона.       

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуалниуреди, климатици, 

ремонт на 

Музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за I зона  и  180,00 

лв. във II зона.      

21. /Изм.-  Решение № 363 от 24.01.2011 г. на ОбС-Джебел/Отдаване на видео касети или 

записи на електронен носител под наем—данъкът се определя в размер на 600, 00 лв. за I 

зона  и  500,00 лв. във II зона. – отпаднало  

22. Компаньонки и компаньони—данъкът се определя в размер на 3200, 00 лв. за I зона  и  



3000,00 лв. във II зона.  

23. Масажистки и масажисти—данъкът се определя в размер на 600, 00 лв. за I зона  и  

550,00 лв. във II зона.   

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти—данъкът се определя в размер на 2200,00 

лв. за I зона  и  2000,00 лв. във II зона 

25. Фотографски услуги—данъкът се определя в размер на 350, 00 лв. за I зона  и  250,00 

лв. във II зона.    

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 

недвижими имоти—данъкът се определя в размер на 500, 00 лв. за I зона  и  350, 00 лв. 

във II зона.  

27. Санитарни възли, наети под аренда—данъкът се определя в размер на 200, 00 лв. за I 

зона  и  150, 00 лв. във II зона.  

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на 

шевни машини—данъкът се определя в размер на 80, 00 лв. за I зона  и  70, 00 лв. във II 

зона. 

29. Ремонт на чадъри, ремонти  зареждане на запалки, ремонт навелосипеди, 

коминочистачни услуги—данъкът се определя в размер на 80, 00 лв. за I зона  и  70, 00 

лв. във II зона. 

30. Заложникъщи – данъкътсе определя в размер на 7000, 00 лв. за I зона  и  5000, 00 лв. 

във II зона. 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература—данъкът се 

определя в размер на  80, 00 лв. за I зона  и  50, 00 лв. във II зона. 

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, 

факсапарати, принтери и други)—данъкът се определя в размер на 80, 00 лв. за I зона  и  

50, 00 лв. във II зона.  

33. Игри с развлекателени или спортен характер—данъкът се определя за брой 

съоръжения според местонахождението на обекта, както следва: 

а) За развлекателниигралниавтоматиидругиигри, функциониращисмонетаилижетон, 

размеранаданъказа брой съоръжение е150, 00 лв. за I зона  и  130, 00 лв. във II зона.   

б) За минифутбол, тенис н амаса, хвърляненастрели, пейнтболиспийдбол, минибаскетбол, 

бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 12, 00 лв. за I зона  и  10, 00 лв. 

във II зона.   

в) За зали за боулинг и кегелбан— данъкът за игрален коридор е в размер на 50, 00 лв., 

ибилярд 

— данъкът замаса е в размер на 70, 00 лв. за I зона  и  60, 00 лв. във II зона.   

34. Фитнес центрове и спортни зали—данъкът се определя според местонахождението на 

обекта, както следва: 

   за 1 кв.м. – 2, 50 лв. за I зона  и  2, 00 лв. във II зона.                               -                                        

  и за един фитнес уред - 450, 00 лв. за I зона  и  440, 00 лв. във II зона.                                        

-                                        

35. Химическо чистене, пранеигладене—данъкътсеопределяв размер на 200, 00 лв. за I 

зона  и  190, 00 лв. във II зона  на брой съоръжения. 



36. Мелничарскиуслуги: 

а) За мелници за брашно—.данъкът се определя в размер на  25, 00 лв. за I зона  и  20, 00 

лв. във II зона  на линеен сантиметър отдължината на млевната линия. 

 

б) За мелници за фураж стационарни— данъкът се определя в размер на  650, 00 лв. за I 

зона  и  600, 00 лв. във II зона    

37. Услуги са атрактивен характер: 

а) корабчета                750, 00 лв. на брой 

б) лодки 
450, 00 лв. наброй 

в) яхти 
900, 00 лв. наброй 

г) джетове 900, 00 лв. наброй 

д) влакчета 
    30, 00 лв. намясто 

е) файтони 
75, 00 лв. намясто 

ж) водниски, водни планери исърфове, водни колела, 

включително надуваеми, водни увеселения 

150, 00 лв. набройоборудване 

з) зимниски (включителноски-екипировка), 

зимникънки, сноубордове, шейни 

150, 00 лв. набройоборудване 

и) въртележки, виенски колела, блъскащисеколички, 

велосипедиирикши 
150, 00 лв. намясто 

к) детски колички и моторчета 
   150, 00  лв. наброй 

л) стрелбища 
300, 00 лв. на брой стрелбище 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой 

моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети 
300, 00 лв. 

б) други МПС 
600, 00 лв. 

39. Услуги “Пътнапомощ” на пътни превозни средства— данъкът се определя в размер на 

2000,00 лв.  за брой моторно превозно средство.  

 

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както 

следва: 

а) комбайн—  350, 00 лв. 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и 



само движещи се машини— 130, 00 лв. 

в) прикачни, навесни и стационарни машини—15, 00 лв.  

 

 

Става: 

 

Патентни 

дейности 

І зона ІІ зона 

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се 

определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди                 50,00                                                     35,00 

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, 

включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

а) ресторанти: 

1—2 звезди 8,00                                                      6,00 

3 звезди     15,00                                                      12,00 

б) заведения за бързо обслужване: 

1—2 звезди 8,00                                                      6,00 

 3 звезди 15,00                                                      12,00 

в) питейни заведения, с изключение на посоченитев буква “е”: 

1—2 звезди                   8,00                                                      6,00 

3 звезди 15,00                                                      12,00 

г) кафе-сладкарници 

1—2 звезди 8,00                                                      6,00 

3 звезди                   12,00                                                      8,00 

д) барове: 

—дневни: 

2 звезди 15,00                                                      8,00 

3 звезди 20,00                                                    10,00 

— нощни: 

2 звезди 
20,00                                                    10,00 

3 звезди 25,00                                                    20,00 

е) бюфети, каравани и 

павилиони — заобект:  
200,00                                                  130,00 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя 

в размер на 9,00 лв.в I зона и 6,00 лв. във II зона  за 1 кв. м нетна търговска площ според 

местонахождението на обекта.  

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на 10,00 лв.в I зона и 8,00 лв. във 

II зона за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта. 

5. Дърводелскиуслуги-данъкът се определя в размер на 200,00 лв.в I зона и 150,00 лв. 

във IIзона. 



6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 

200,00 лв. в I зона и 120,00 лв. във II зона. 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в 

размер на 700,00 лв. за I зона и 600,00 лв. във II зона.   

8. Обущарски и шапкарски услуги—данъкът се определя в размер на 100,00 лв. в I зона и 

60,00 във II зона.  

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в  размер  на  200,00 лв. в  I зона 

 и 150,00 във II зона 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги—данъкът се 

определя в размер на 250,00 лв. за I зона  и 130,00 лв. във II зона.     

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за 

I зона  и 150,00 лв. във II зона на брой устройство. 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки—данъкът се определя в размер на 250,00 

лв. за I зона  и 200,00 лв. във II зона заработномясто 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за I зона  и 200,00 

лв. във II зона  за работно място 

14. Часовникарскиуслуги — данъкът се определя в размер на 100,00 лв. за I зона  и 80,00 

лв. във II зона  

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за I зона  и 180,00 

лв. във II зона  

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в 

размер    на 500,00 лв. за I зона  и  300,00 лв. във II зона.    

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото 

Обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на  

500,00 лв. за I зона  и  350,00 лв. във II зона 

18.Ремонт н аелектро- и водопроводни инсталации-данъкът се определя в размер на 200,00 

лв. за I зона  и  150,00 лв. във II зона.     

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на  200, 00 лв. за I зона и  150,00 

лв. във II зона.       

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, 

ремонтна 

Музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 250,00 лв. за I зона  и  180,00 

лв. във II зона.      

21. 1. (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в силаот 01.01.2019 г.) 

22. Компаньонки  и компаньони—данъкът се определя в размер на 3200, 00 лв. за I зона  

и  3000,00 лв. във II зона.  

23. Масажистки и масажисти—данъкът се определя в размер на 600, 00 лв. за I зона  и  

550,00 лв. във II зона.   

24. Гадатели, екстрасенси и био енерготерапевти—данъкът се определя в размер на 

2200,00 лв. за I зона  и  2000,00 лв. във II зона 

25. Фотографски услуги—данъкът се определя в размер на 350, 00 лв. за I зона  и  250,00 

лв. във II зона.    

26. Посреднически услуги при  покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 

недвижими имоти—данъкът се определя в размер на 500, 00 лв. за I зона  и  350, 00 лв. 



във II зона.  

27. Санитарни възли, наети под аренда—данъкът се определя в размер на 200, 00 лв. за I 

зона  и  150, 00 лв. във II зона.  

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на 

шевни машини—данъкът се определя в размер на 80, 00 лв. за I зона  и  70, 00 лв. във II 

зона. 

29. Ремонт на чадъри, ремонти зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, 

коминочистачни услуги—данъкът се определя в размер на 80, 00 лв. за I зона  и  70, 00 

лв. във II зона. 

30. Заложни къщи – данъкътсе определя в размер на 7000, 00 лв. за I зона  и  5000, 00 лв. 

във II зона. 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература—данъкът се 

определя в размер на  80, 00 лв. за I зона  и  50, 00 лв. във II зона. 

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, 

факсапарати, принтери и други)—данъкът се определя в размер на 80, 00 лв. за I зона  и  

50, 00 лв. във II зона.  

33. Игри  с развлекателен или спортен характер—данъкът се определя за брой съоръжения 

според местонахождението на обекта, както следва: 

а) За развлекателни игрални автомати и  други игри, функциониращи с монета или жетон, 

размера на данъка за брой съоръжение е150, 00 лв. за I зона  и  130, 00 лв. във II зона.   

б) За минифутбол, тенис н амаса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, мини 

баскетбол, 

бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 12, 00 лв. за I зона  и  10, 00 лв. 

във II зона.   

в) За зали за боулинг и кегелбан— данъкът за игрален коридор е в размер на 50, 00 лв., 

ибилярд 

— данъкът замаса е в размер на 70, 00 лв. за I зона  и  60, 00 лв. във II зона.   

34. Фитнес центрове и спортни зали—данъкът се определя според местонахождението на 

обекта, както следва: 

   за 1 кв.м. – 2, 50 лв. за I зона  и  2, 00 лв. във II зона.                               -                                        

  и за един фитнес уред - 450, 00 лв. за I зона  и  440, 00 лв. във II зона.                                        

-                                        

35. Химическо чистене, пране и гладене—данъкът се определя в размер на 200, 00 лв. за I 

зона  и  190, 00 лв. във II зона  на брой съоръжения 

36. Мелничарски услуги: 

а) За мелници за брашно—. данъкът се определя в размер на  25, 00 лв. за I зона  и  20, 00 

лв. във II зона  на линеен сантиметър от дължината на млевната линия. 

 

б) За мелници за фураж стационарни— данъкът се определя в размер на  650, 00 лв. за I 

зона  и  600, 00 лв. във II зона    

37. Услуги с атрактивен характер: 

а) корабчета                750, 00 лв. на брой 



б) лодки 
450, 00 лв. наброй 

в) яхти 
900, 00 лв. наброй 

г) джетове 900, 00 лв. наброй 

д) влакчета 
    30, 00 лв. намясто 

е) файтони 
75, 00 лв. намясто 

ж) водниски, водни планери и сърфове, водни 

колела, включително надуваеми, водни увеселения 

150, 00 лв. на брой оборудване 

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни 

кънки, сноубордове, шейни 

150, 00 лв. на брой оборудване 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се 

колички, велосипедиирикши 
150, 00 лв. намясто 

к) детски колички и моторчета 
   150, 00  лв. наброй 

л) стрелбища 
300, 00 лв. набройстрелбище 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства—данъкът се определя за брой 

моторно превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети 
300, 00 лв. 

б) други МПС 
600, 00 лв. 

39. Услуги “Пътнапомощ” на пътни превозни средства— данъкът се определя в размер на 

2000,00 лв.  за брой моторно превозно средство.  

 

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както 

следва: 

а) комбайн—  350, 00 лв. 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и 

самодвижещи се машини— 130, 00 лв. 

в) прикачни, навесни и стационарни машини—15, 00 лв.  

 

В Чл.58. (1) Размерът на данъка за всяка нощувка в населените места на общината, 

разпределени на зони, съгласно Приложение № 1 към чл.50, както следва: 

Било: 

 

Зона Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 



звезда звезда звезда звезда звезда 

I 0.30 0.40 0.50 0.60 0.60 

II 0.20 0.35 0.50 0.60 0.60 

 

Става: 

 

Зона Категория 1 

звезда 

Категория 2 

звезда 

Категория 3 

звезда 

Категория 4 

звезда 

Категория 5 

звезда 

I 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 

II 0.30 0.40 0.50 0.60 0.60 

 

          Измененията и допълненията на Наредба за определяне на размера на 

местните данъци на територията на община Джебел, приети с решение №23 на 

заседание на Общински съвет Джебел са оспорени като незаконосъобразни със 

заповед №РД-09-19 от 15.01.2020г на областния управител на област Кърджали. 

 

         Р Е Ш Е Н И Е № 24 

 

        Променя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Джебел, както следва: 

 

Към чл.25 ал.1 от раздел II „Такси за ползване на пазари, тържища,  тротоари, 

площади,улични платна,панаири и терени с друго предназначение“-се  създават нови т.9 и 

т.10:. 

-т.9:„За ползване на постоянни паркоместа за леки автомобили се заплаща месечна такса 

за един автомобил – 20.00 лв. платимо до 10-то число на текущия месец“. 

- т.10:«За временно ползване на имоти общинска собственост се заплащат такси, както 

следва: 

   - т.10.1.За ползване на зала в читалище 

«Хр.Смирненски» гр.Джебел– 50.00 лв. до три часа на ден и по 10.00 лв. на всеки следващ 

час, а в други залипо читалищата - 50%. 

   - т.10.2.За ползване на киносалона в читалище 

«Хр.Смирненски» гр.Джебел – 80.00 лв. до четири часа на ден и по 10.00 лв. на всеки 

следващ час, а в други киносалони- 50 %. 

        - т.10.3. За ползване на голямата зала на общински съвет -100 лева за един ден но не 

повече от 8 часа.  

        -т.10.4.За ползване на общински билборд се заплаща наем от 100 лева на месец. 

В Чл. 30. текстът„Таксите по този раздел се събират от дирекция “ФСДАО”се заменя с 

текста „Таксите по този раздел се събират от отдел “МДТ”. 

В чл.36 от раздел IV «Такси за технически услуги» се правят следните изменения: 

Било: 

1.   за издаване на скица за недвижим имот                                      -15.00лв.;  

2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 20.00 лв.; 

3.  за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лв.; 



4. за    издаване   на   удостоверения   за   факти    и   обстоятелства по териториалното и 

селищното устройство- 10.00лв. 

5. за  заверяване  на  преписи  от документи  и  на  копия  от планове  и документацията 

към тях        - 10.00лв.; 

6. разрешение за поставяне на рекламни и информационни елементи – 10.00 лв./м2. 

7. за издаване на разрешение за нов строеж; основен ремонт,реконструкция и 

преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях и строежите по чл.147 ал.1 от 

ЗУТ – 2 на хиляда от строителната стойност на обекта. 

 8. за издаване на удостоверения за ползване на обект : 

 8.1.за строителни обекти ІV категория  -250.00 лв. 

8.2.за строителни обекти   V категория  -150.00 лв. 

 

8.3.за строителни обекти  VІ категория  -  100.00 лв. 

9. за съгласуване и одобряване на ПУП-ове- 50.00 лв.  

         10. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти -150.00 лв. 

 

Става: 

Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва: 

 1. За издаване на скица за недвижим имот - формат 

А4:    

  -за физически лица - 20.00лв. 

  -за юридически лица - 30.00лв. 

1.1. За всеки следващ формат допълнително: 

  -за физически лица - 10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 

 2. За издаване на скица за недвижим имот с указан 

начин на застрояване - формат А4: 

  -за физически лица - 30.00лв. 

-за юридически лица - 45.00лв. 

2.1.  За всеки следващ формат допълнително: 

 -за физически лица - 10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 

 3.  За презаверяване на скици, от издаването на 

които са изтекли 6 месеца: 

 -за физически лица - 10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 

 4. За    издаване   на   удостоверения   за   факти    и   

обстоятелства по териториалното и селищното устройство: 

 -за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица - 30.00лв. 

 4.1. Издаване на удостоверение за търпимост: 

 -за физически лица - 50.00лв. 

-за юридически лица - 75.00лв. 

 5. За  заверяване  на  преписи  от документи:  

 -за физически лица -10.00лв. 

-за юридически лица - 15.00лв. 



 5.1. За заверяване  копия  от планове  и 

документацията към тях: 

 -за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица - 30.00лв. 

 6. Разрешение за поставяне на 

рекламни,информационни елементи: 

 -за физически лица - 15.00лв/м2 

-за юридически лица - 22.50лв/м2 

 6.1. Разрешение за поставяне на временни 

съоръжения за търговия – маси, павилионни кабини и други: 

 -за физически лица - 50.00лв. 

-за юридически лица - 75.00лв. 

 7. За издаване на разрешение за строеж; основен 

ремонт, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях и 

строежите по чл.147 ал.1 от ЗУТ – 0,5лв/м2, но не по-малко от 30.00лв. 

 7.1. Издаване на допълнение към разрешението за 

строеж - 100.00лв. 

 7.2. При промяна по време на строителство  без 

СМР - 100.00лв. 

 7.3. При промяна по време на строителство със 

СМР-0,5лв/м2 но не по-малко от 30.00лв. 

 7.4. Линейни обекти със СМР –  0,2лв/мл. но не по-

малко от 30.00лв. 

 7.5. Издаване на разрешение за строеж без 

одобряване инвестиционен проект - 50.00лв.  

 7.6. Базови станции на мобилни оператори - 

1000.00лв. 

 7.7. За коплексни проекти таксата се заплаща с 30 

на сто увеличение спрямо дължимата. 

 8. За издаване на удостоверения за ползване на 

обект: 

 8.1. За строителни обекти ІV категория: 

  -със застроена площ до 1000м2 – 400лв. 

  -със застроена площ от 1001 до 5000 м2 – 

800.00лв. 

 8.2. За строителни обекти V категория  - 250.00лв.  

 8.3. За строителни обекти VІ категория  -  150.00лв.  

 9. За съгласуване и одобряване на ПУП-ове(за 1 

имот): 

  -за физически лица - 50.00лв. 

-за юридически лица - 75.00лв. 

 9.1. За всеки следващ имот: 

  -за физически лица - 30.00лв. 

-за юридически лица - 45.00лв. 

 10. За съгласуване и одобряване на инвестиционни 

проекти:  



 10.1.Проекти на жилищни сгради включително 

пристройки, надстройки и сградни отклнонения - 0.75 лв/м2 

 10.2. Проекти на сгради със смесено 

предназначение, нежилищни сгради - 1.50 лв/м2 

 10.3. Линейни обекти  -0.30лв/мл 

 10.4. Базови станции, интернет оператори и 

проекти за преустройство и ремонт – 400.00лв. 

 10.5. Съгласуване на идейни проекти – 50% от 

съответните суми по ал.10.1 и ал.10.2 

 10.6. За коплексни проекти таксата се заплаща с 30 

на сто увеличение спрямо дължимата. 

 11. Заверяване на технически паспорт: 

  -за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица - 35.00лв. 

 12. Заверка на протокол за определяне на 

строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка: 

  -за физически лица - 20.00лв. 

-за юридически лица - 35.00лв. 

 13. Издаване на констативни протоколи и 

удостоверение за степен на завършеност на строежи: 

  -за физически лица - 20.00лв/бр 

-за юридически лица - 35.00лв/бр 

 14. Издавене заповед за изготвяне на ПУП по 

чл.150 за комплексен проект: 

  -за физически лица - 70.00лв. 

  -за юридически лица - 105.00лв. 

 15. Разглеждане и съгласуване на помощни 

планове за 1 имот – 50.00лв. 

 15.1. За над 1 имот - 100.00лв. 

 16. За заверяване на геодезическо заснемане: 

  -за физически лица - 20.00лв. 

  -за юридически лица - 30.00лв. 

 17. За заверяване на заявление - декларация за 

извършване на обстоятелствена проверка: 

  -за физически лица - 50.00лв. 

  -за юридически лица - 75.00лв. 

 

В чл.38 (1) т.3 текстът „за издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или 

акт за смърт -5.00 лв.“ се заменя с текста „за издаване на удостоверение за липса на 

съставен акт за раждане или акт за смърт -5.00 лв. 

 

В чл.38 (1) т.20 от раздел V «Такси за административни услуги» се правят следните 

изменения: 

Било: 

 

20. за сключване на граждански брак: 



а/ с провеждане на ритуал в залата на общинска администрация, както следва: 

- в работни дни                    - 30.00 лв. 

- в почивни дни                   - 50.00 лв.  

- в празнични дни                - 60.00 лв. 

 

Става: 

20. за сключване на граждански брак: 

а/ с провеждане на ритуал в залата на общинска администрация, както следва: 

- в работни дни                    - 40.00 лв. 

- в почивни дни                   - 80.00 лв.  

- впразнични дни                - 100.00 лв. 

 

      В Чл.39 текстът „пет дни“ се заменя с текста „1 ден“. 

 

      Чл. 40. (1)Текстът „Услугите по чл. 38, от т.1 до т.14  могат да бъдат изпълнени и като:  

- бързи услуги  - до 3 работни дни с 50% увеличена такса. 

- експресни услуги - в рамките на 1 работен ден - т.е. до 8 часа с 100% увеличена такса“. 

Се заменя с текста:  

„Услугите по чл. 36 ,ако не е установено друго в друг нормативен актмогат да бъдат 

изпълнени и като:  

- бързи услуги  - до 3 работни дни с 50% увеличена такса. 

- експресни услуги - в рамките на 1 работен ден - т.е. до 8 часа с 100% увеличена такса“. 

       Чл.41 т.11 отменен с решение №270/12.11.2019 г. на Административен съд 

гр.Кърджали. 

 

       Промените в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и 

цени на услуги на територията на община Джебел, приети с решение №24 на 

заседание на Общински съвет Джебел са оспорени като незаконосъобразни със 

заповед №РД-09-20 от 15.01.2020г на областния управител на област Кърджали. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 25  

 

Приема следните изменения и допълнения в Наредба за  реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел. 

 

В Чл. 24, 1 и ал.2 се отменят. 

Създава се нов  Чл. 24.ал.1,ал.2,ал.3 и ал.4 

/1/ Кметът на общината може да отдава под наем без търг или конкурс общински 

недвижими имоти или части от тях /терени, тротоари и др. свободни площи/ за лятно 

сезонно ползване на собствениците или наемателите, пред регистрираните от тях 

обекти, за периода от месец април до месец октомври, включително или целогодишно, 

по утвърдена схема от главния архитект на общината. Размерът на месечния наем се 

определя,съгласно чл.36, ал.1 и ал.2 от наредбата.  

/2/Договорите за отдаване под наем на имотите по ал.1 се сключват въз основа на 

подадено заявление до кмета на общината, към което се прилагат копие от документ за 

собственост или договор за наем на обекта. 



/3/ Заявленията за ползване на имотите по ал.1 се подават в срок от 15 февруари до 

1 март на съответната година –  за лятно сезонно ползване, а за целогодишно ползване –  

до 20 декември на предходната година, но не по късно от 15 дни преди началната дата 

на ползване. 

/4/ Ползвателите на общински терени без сключен договор за наем заплащат такса, 

съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на 

услуги, приета от общинския съвет. 

 

Чл.25. /1/ се изменя и придобива следното съдържание: 

„Със заповед на кмета на общината без търг или конкурс се предоставят за 

безвъзмездно ползване свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, 

които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица 

на издръжка на общинския бюджет, на общинските ръководства на политическите 

партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“ 

 

/2/ се изменя и придобива следното съдържание: 

Определянето на  ползвател по смисъла на Закона за политическите партии става със 

заповед на Кмета на Общината и се сключва договор за безвъзмездно ползване. 

  

/3/ се изменя и придобива следното съдържание: 

„Политическите партии, на които са предоставени имоти по ал. 1 заплащат 

експлоатационните разходи, ако има такива/ ел.енергия, вода и други/.“ 

 

/4/ се изменя и придобива следното съдържание: 

Заявленията за предоставяне на помещениепо ал.1 се подават до Кмета на Общината, 

които съдържат: 

           1.  наименованието на партията; 

           2. приблизителния  членски състав на общинската организация на партията, за 

нуждите на която се иска помещението;  

           3. декларация, че общинската структура на партията не притежава друго 

помещение за задоволяванена същите нужди.  

Досегашната ал.5 сезаличава. 

 

Чл. 26./1/се изменя и придобива следното съдържание: 
Срокът, за който се сключват договорите за безвъзмездно ползване по чл.25, ал. 2 от 

Наредбата е  пет години.  

 /2/се изменя и придобива следното съдържание: 
Този срок може да бъде удължен с още пет години със заповед на кмета на 

общината, ако ползвателят е изпълнявал през целия срок стриктно условията по 

договора и отговаря на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“ 

 

В Чл. 36.ал.1 таблицата: 

Било: 

Предназначение 

 

Лева/ кв.м. 

-І зона 

 

 

 

 

 

 

Лева/кв.м. 

-ІІ зона 

Лева/кв.

м.-ІІІ зона 

1.обекти затърговскадейност 1.70 1.10 0.90 



2.кафе - аперитиви, сладкарници, барове и 

др. 

1.70 1.10 0.90 

3.ателиета зауслуги. 

 

1.70 1.10 0.90 

4. обекти за производствена дейност. 1.10 0.90 0.80 

5. обекти за обществени и социални 

дейности. 

 

1.10 0.90 0.80 

б. складове и селскостопански сгради. 1.10 0.90 0.80 

7. лекарски кабинети / медицински 

дейности. 

1.70 1.10 0.90 

8.стоматологични кабинети в учебни 

заведения и здравни заведения. 

1.70 1.10 0.90 

9. зъботехнически услуги. 1.70 1.10 0.90 

/ цените са без включено ДДС/ 

 

Става: 

Предназначение Лева/  

кв.м.-І 

зона 

Лева/кв.

м.-ІІ зона 

Лева/кв.

м.-ІІІ зона 

1.обекти затърговскадейност. 1.95 1.10 0.90 

2.кафе - аперитиви, сладкарници, 

барове и др. 

1.70 1.10 0.90 

3.ателиета за услуги. 1.70 1.10 0.90 

4,обекти за производствена дейност. 1.10 0.90 0.80 

5.обекти заобществени и социални 

дейности. 

1.10 0.90 0.80 

б.складове и селско стопански сгради. 1.10 0.90 0.80 

7.лекарски кабинети / медицински 

дейности. 
1.95 1.10 0.90 

8.стоматологични кабинети в учебни 

заведения и здравни заведения. 
2.20 1.10 0.90 

9. зъботехнически  услуги 1.70 1.10 0.90 

/ цените са без включено ДДС/ 

 

В Чл. 36.ал.2  

 

Било: 

        /2/Базисната месечна наемна цена на терени – общинска собственост, 

предназначени за стопански, административни и други дейности и за площи,прилежащи 

към тях, които се използват за летни градини, респ. за разполагане на маси се определя на 

кв.м. и брой маси в зависимост от зоната, в която се намира терена: 

Зона Първа Втора Трета 

Наем за кв.м./лева       1.40    1.10        1.00 



Наем за маса/лева       7.00   6.00        3.00 

 

Става: 

/2/ Базисната месечна наемна цена на терени – общинска собственост, предназначени за 

стопански, административни и други дейности и за площи,прилежащи към тях, които се 

използват за летни градини, респ. за разполагане н амаси се определя на кв.м. в зависимост 

от зоната, в която се намира терена: 

 

Зона Първа Втора Трета 

наемзакв.м./лева       1.95   1.20        1.00 

 

към Чл. 36.се създава нова ал. 3  „ Месечна наемна цена за поставяне на кафе 

автомати  в имоти собственост на Община Джебел както следва: 

 

Зона Първа Втора Трета 

В сгради-лева без ДДС 50.0 40.00 30.00 

До/пред/ сгради - лева без ДДС 40.00 35.00 25.00 

Терени,тротоари, площади и др. 

свободниплощи 

35.00 30.00 25.00 

 

 

        Измененията и допълненията в Наредба за  реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Джебел, приети с решение №25 на 

заседание на Общински съвет Джебел са оспорени като незаконосъобразни със 

заповед №РД-09-21 от 15.01.2020г на областния управител на област Кърджали. 

        С Решение от 06.07.2020г. Административен съд – Кърджали отменя по 

оспорване на Обл.управител на Област Кърджали, инкорпорирано в Заповед № РД-

09-21/15.01.2020г. изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел, приети с 

Решение № 25 от 19.12.2019 год. на Общински съвет - Джебел, по Протокол № 3 от 

заседание на Общински съвет – Джебел, проведено на 19.12.2019 год. 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26  

  Приема Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община        

Джебел.Приложение: Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в 

Община Джебел. 



Изготвена е заповед с № 583/04.03.2020г. на Кмета на Община Джебел за 

определяне на актосъставители, които да констатират с акт за извършените 

административни нарушения по Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред в Община Джебел. 

 

Протокол № 3 / 19.12.2019 г. 

       

        Р Е Ш Е Н И Е № 28 

     

       1. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет” да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Юмю Юсуф, ЕГН 

**********, от град Джебел, област Кърджали в размер на 300/триста/ лева 

Приложение:  Молба  с вх. № 94-Ю-00-42/02.09.2019 г. 

       2. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Фаик Исмаил, 

ЕГН **********, от село Плазище, община Джебел в размер на 350/триста и петдесет/ 

лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Ф-00-121/02.12.2019 година. 

       3. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Салиф Реджеб, 

ЕГН ********** от село Добринци, община Джебел в размер на 300/триста/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-С-00-249/25.11.2019 г. 

       4. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Рукие Мехмед, 

ЕГН ********** от град Джебел, област Кърджали, в размер на 450/четиристотин и 

петдесет/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Р-00-143/21.11.2019 година 

       5. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Назиф Юсуф, ЕГН 

********** от село Желъдово, община Джебел, в размер на 400/четиристотин/ лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Н-00-155/06.12.2019 година 

       6. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Ремзие Ибрям, 

ЕГН **********, от село Воденичарско, община Джебел, в размер на 400/четиристотин/ 

лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Р-00-150/09.12.2019 година 

       7. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Бистра Русанова, 

ЕГН **********, от село Припек,община Джебел в размер на 350/триста и петдесет/ лева 

Приложение: Молба с вх. № 94-Б-00-218/10.12.2019 година 

       8. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Нуртен Хасан, 

ЕГН **********, от село Душинково, община Джебел в размер на 300/триста/ лева 



Приложение: Молба с вх. № 94-Н-00-116/07.10.2019 година 

       9. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Шефие Фейзула, 

ЕГН **********, от град Джебел, област Кърджали, в размер на 200/двеста/ лева 

Приложение: Молба с вх. № 94-Ш-00-69/16.10.2019 година 

       10. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Пънар 

Али, ЕГН **********, от село Мрежичко, община Джебел в размер на 200/двеста/ лева 

Приложение: Молба с вх. № 94-П-00-15/07.10.2019 година 

       11. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Айнур 

Байрам, ЕГН ********** от село Добринци, община Джебел в размер на 

400/четиристотин/ лева 

Приложение: Молба с вх. № 94-А-00-309/13.12.2019 година 

       12. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Шенай 

Али, ЕГН ********** от град Джебел, област Кърджали в размер на 350/триста и 

петдесет/ лева 

Приложение: Молба с вх. № 94-Ш-00-82/18.12.2019 година 

 

        Издадени са заповеди от №44 до №55 от 10.01.2020 г. за отпускане на еднократна 

безвъзмездна финансова помощ.  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 29  

 

I.Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на част от имот публична общинска собственост, а именно: 

1. Зъболекарски кабинет -находящ се на първи етаж от поликлиника гр. Джебел с 

площ 53.00 кв. метра, с предназначение развиване на медицинска помощ, с първоначална 

месечна наемна цена за търг 90.10  лв. без ДДС. 

II. Имотът се отдават под наем за срок от две / 2 / години. 

III. Възлага на кмета на община Джебел да проведе процедурата по търга и въз 

основа на резултатите от него да сключи договор за отдаване под наем. 

       

           Издадена е заповед №56/10.01.2020 г. от Кмета на община Джебел.  

 

       Р Е Ш Е Н И Е № 30 

                                           

       Дава съгласие да се удължи с 1 /една/ година, считано от 05.12.2019 г. срока на 

договор, сключен на 04.12.2015 г. между община Джебел и „Амбулатория за 

индивидуална практика за първична дентална помощ  ИФ-Дент” ЕООД. 

       

      Издадена  е заповед №57/10.01.2020 г. от кмета на община Джебел.  



 

      Р Е Ш Е Н И Е № 31 

 

      Дава съгласие да се удължи с 1 година, считано от 16.12.2019 г. срокът на договор за 

наем сключен на 15.12.2011 г. между община Джебел и Лейла Фаик Юсеин за недвижим 

имот. 

 

       Във връзка с това Решение е издадена Заповед №58/10.01.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 

       Р Е Ш Е Н И Е № 32  

      Изменя Решение №17 от 27.11.2019 година и определя размерите на трудови 

възнаграждения на кмета на общината и на кметовете на населените места, считано 

от 05.11.2019 година, както следва: 

  № 

по 

ред 

Длъжност Основна месечна 

заплата в лв. 

1 Кмет на община 2980 лв. 

     2 Кмет на кметство с.Припек 1000 лв. 

     3 Кмет на кметство с.Устрен 1200 лв. 

     4 Кмет на кметство 

с.Мишевско 

910 лв. 

    5 Кмет на кметство с.Ридино 1050 лв. 

    6 Кмет на кметство с.Г.Гешево 750 лв. 

    7 Кмет на кметство с.Папрат 800 лв. 

    8 Кмет на кметство 

с.Желъдово 

910 лв. 

    9 Кмет на кметство с.Полянец 850 лв. 

   10 Кмет на кметство с.Козица 920 лв. 

   11 Кмет на кметство 

с.Душинково 

850 лв. 

   12 Кмет на кметство с.Ямино 750 лв. 

   13 Кмет на кметство 

с.Воденичарско 

750 лв. 

   14 Кмет на кметство с.Телчарка 

и Албанци 

1040 лв. 

   15 Кмет на кметство 

с.Слънчоглед 

750 лв. 

   16 Кмет на кметство с.Казаците 750 лв. 



   17 Кмет на кметство с.Тютюнче 750 лв. 

   18 Кмет на кметство с.Рогозче 800 лв. 

   19 Кмет на кметство 

с.Плазище,Цвятово,Каменяне 

1140 лв. 

   20 Кмет на кметство с.Лебед 750 лв. 

   21 Кмет на кметство с.Вълкович 750 лв 

  22 Кмет на кметство с.Подвръх 750 лв. 

  23 Кмет на кметство с.Търновци 750 лв. 

  24 Кмет на кметство 

с.Добринци 

970 лв. 

  25 Кмет на кметство 

с.Мрежичко 

750 лв. 

  26 Кмет на кметство с.Щерна и 

с.Жълтика 

920 лв. 

  27 Кмет на кметство 

с.Великденче 

975 лв. 

  28 Кмет на кметство с.Илийско 750 лв. 

  29 Кмет на кметство с.Църквица 750 лв. 

  30 Кмет на кметство с.Сипец 750 лв. 

  31 Кмет на кметство с.Рогозари 750 лв. 

 

 

           Определените размери на трудови възнаграждения на кмета на общината и на 

кметовете нанаселените места, считано от 05.11.2019 година са актуализирани.   

 

Р Е Ш Е Н И Е № 34  

1. Дава съгласие безвъзмездно да се прехвърли  собствеността на част от 

поземлен имот с  идентификатор 62801.3.67 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Рогозари, общ. Джебел, обл.Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-89 от 

12.01.2018 г.  на Изпълнителен директор на АГКК, с проектен № 62801.3.522 с площ 0.591 

дка, с трайно предназначение на територията: земеделска и с начин на трайно ползване: 

пасище, в полза на Община Момчилград, обл. Кърджали. 

2. Възлага на кмета на община Джебел, последващите съгласно закона действия по 

изпълнение на настоящото решение.         

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо с изх.№ 1000-450/ 09.12.2019 г. на Община Момчилград 

         и скица-извадка от ПУП-ПП на обекта. 

Изготвен е проекто-договор за дарение, към който са приложени скица на имота, 

техническа справка за имота, както и удостоверение за данъчна оценка. Предстои 



подписване на договора между община Джебел като „Дарител“ и община Момчилград като 

„Дарен“. 

 

                Р Е Ш Е Н И Е № 35 

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи общо в 

размер на 61 581,00 лв., разпределено по функции и дейности, както следва :  

     

-  ФУНКЦИЯ III  ,,Образование“, Дейност  311 ,, Детски градини“,  

    Дейност 318,, Подготвителна група в училище “  

   Дофинансиране  в размер на  22 581,00 лв., в т.ч. 

 

           За §01-00 ,, Заплати възнаграждения на персонала,нает по трудови и служебни 

правоотношения“ в размер на 18 509,00  лв. 

            За  §05-00 ,, Задължителни осигурителни вноски от работодатели  “в размер на  

4072,00 лв. 

- ФУНКЦИЯ III  ,,Образование“, Дейност 322 ,, Неспециализирани училища 

,без професионални гимназии  „  - ОУ,,Васил Левски“ с.Устрен общ.Джебел. 

            Дофинансиране – в размер на 6 000,00 лв., в т.ч.  
          За §01-00 ,, Заплати възнаграждения на персонала,нает по трудови и служебни 

правоотношения“ в размер на  4600,00  лв. 

          За §05-00 ,, Задължителни осигурителни вноски от работодатели  “ в размер на  

1400.00 лв. 

                ФУНКЦИЯ IV ,, Здравеопазване“ Дейност 437 ,, Здравен кабинет в детски 

градини и училища“  

          Дофинансиране в размер на  33 000,00 лв., в т.ч. 

           За §01-00 ,, Заплати възнаграждения на персонала,нает по трудови и служебни 

правоотношения“ в размер на  26 888,00 лв. 

           За §05-00 ,, Задължителни осигурителни вноски от работодатели  “ в размер на  

6112,00 лв. 

          Упълномощава кмета на общината да извърши необходимата промени  по бюджета 

на Община Джебел за 2019г.  

 

        Във връзка с това Решение е издадена заповед №70/14.01.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 

         Р Е Ш Е Н И Е № 36 

 

        Дава съгласие да се удължи с 1 година, считано от 23.11.2019 г. срока на договорa, 

сключен на 23.11.2015 г. между община Джебел и „Български пощи” ЕАД за отдаване под 

наем на част от недвижим имот публична общинска собственост. 

 

        Във връзка с това Решение е издадена Заповед №59/10.01.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 



Протокол № 4 / 10.02.2020 г. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 48 

 

        I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 

на част от имотите публична общинска собственост, а именно: 

        1. Павилион за закуски с площ от 27 кв.метра, находящ се в СУ „Хр.Ботев” гр. 

Джебел, ул. Тракия № 9. 

        2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20746.501.411.3.4 , находящ се в 

сграда № 3, на ниво 1, със застроена площ 10 кв.м., построена в поземлен имот с 

идентификатор 20746.501.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Джебел, находящ се на ул. „Васил Левски” № 12. 

 

        Във връзка с това Решение е издадена Заповед №640/09.03.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 49 

 

        Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно управление и ползване на Дирекция 

„Социално подпомагане” гр. Джебел, част от имот - публична общинска собственост. 

Административна сграда находяща се в гр. Джебел, ул. „Еделвайс” №74. 

 

        Във връзка с това Решение е издадена Заповед №384/19.02.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 50 

 

        Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване на Джамийско 

настоятелство с. Припек общински недвижим имот, находящ се на първи етаж  на  

Родопска къща - с.Припек. 

 

        Във връзка с това Решение е издадена Заповед №385/19.02.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 51 

 

        Дава съгласие да се продадат чрез търг с явно наддаване общински недвижими имоти 

частна общинска собственост. 

 

        Във връзка с това Решение е издадена Заповед №383/19.02.2020 г. от Кмета на 

община Джебел.  

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 53 



 

        1. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Мюрфе Дурали, с 

ЕГН: ********** от гр. Джебел в размер на 200 /двеста  / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-М-00-193-1/09.01.2020 г. 

        2. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Димитър Кехайов, 

с ЕГН: ********** от с. Плазище, общ. Джебел в размер на 400 /четиристотин / лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Д-00-107-1/06.01.2020 г. 

        3. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Регионална 

организация на СИБ - Кърджали в размер на 150 /сто и петдесед/ лева.  

Приложение: Докладна записка с вх. № 30-04-1/20.01.2020г. 

        4. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Хайрие Мурад, с 

ЕГН: ********** от с.Мрежичко, общ. Джебел в размер на 200/двеста/ лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Х-00-933-1/09.01.2020 г. 

        5. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Мине Мустафа, с 

ЕГН: ********** от  гр. Джебел, общ. Джебел в размер на 450 /четиристотин и педесет/ 

лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-М-00-20/22.01.2020 г. 

        6. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Айхан Мохамед, с 

ЕГН: ********** от с. Подвръх, общ. Джебел в размер на 250 /двеста и петдесет  / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-А-289-1/07.01.2020 г. 

        7. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Неслихан Рюстем, 

с ЕГН: ********** от гр. Джебел, общ. Джебел в размер на 300/триста / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Н-00169/23.12.2019 г. 

        8. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Мюрифе Салим с 

ЕГН: ********** от с. Сипец, общ. Джебел в размер на 100 /дсто  / лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-М-00-5/13.01.2020 г. 

        9. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Тейбе Ибрямова с 

ЕГН: ********** от с. Плазище, общ. Джебел в размер на 100 /сто  / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Т-341-1/07.01.2020г. 

        10. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Незия 

Давуд с ЕГН: ********** от с. Устрен, общ. Джебел в размер на 150 /сто и петдесет / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Н-276-1/06.01.2020 г.  



        11. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Хазел 

Хасан с ЕГН: ********** от с.Тютюнче, общ. Джебел в размер на 150 /сто и петдесет / 

лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Х-936-1/10.01.2020г. 

        12. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на РСО на 

слепите – Кърдажли в размер на 300 /триста / лева.  

Приложение: Докладна записка с вх. № 63-52-1/20.01.2020 г.  

        13. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Сабри 

Махмуд с ЕГН: ********** от с.Илийско, общ. Джебел в размер на 200 /двеста / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-С-00-7/17.01.2020г. 

        14. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по 

решение на общинския съвет” да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Феим 

Алиосман с ЕГН: ********** от с. Овчево, общ. Джебел в размер на 250 /двеста и 

петдесет / лева.  

 

        Издадени заповеди от №390 до №403 от 24.02.2020г. за отпускане на еднократна 

безвъзмездна финансова помощ.  

 

Протокол № 5 / 23.03.2020 г. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е №54 

 

        Приема училищната мрежа за учебната 2020/2021година. 

 

        Издадена е Заповед №755/07.04.2020г. за утвърждаване на училищната мрежа на 

територията на Община Джебел за учебната 2020/2021 година. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 56 

 

        Дава съгласие да се предостави за  безвъзмездно управление и ползване на Общинска 

служба по земеделие - Джебел, имот - публична общинска собственост. Находящ се на ул. 

„Еделвайс” № 74. 

 

        Издадена е заповед №778/15.04.2020 г. от Кмета на община Джебел. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 59 

            1. Дава съгласие Община Джебел да кандидатства с проектно предложение 

"Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с 

пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с 

идентификатор 20746.501.315/“ по процедура за подбор на проектни предложения 



BG06RDNP001-19.028- „МИГ Ардино - Джебел мярка 7.2. - Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Ардино - Джебел“. 

         2. Общински съвет – Джебел потвърждава, че дейностите включени в проекта 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Джебел за 

периода 2014-2020 г. 

        3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие.  

 

        Документите са подадени към мярка  7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР и  се очаква одобрение от Държавен фонд земеделие – София. 

 

          Р Е Ш Е Н И Е № 61 

          1. Дава съгласие да се постави слънцезащитен навес над гишетата на Паспортна 

служба –град Джебел, както и  на допълнителни пейки  на  стойност до 7 500 /седем 

хиляди и петстотин/ лева с начислен ДДС. 

         2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за дарение с Областна 

дирекция на МВР-Кърджали за даряване на слънцезащитния  навес и на допълнителните 

пейки, съгласно реда и условията на ЗЗД. 

 

         Изготвен е  Договор  от  12.06.2020 г. за дарение  към Областната дирекция на 

МВР – Кърджали. 

 

         Р Е Ш Е Н И Е № 63 

 

         І. Разрешава  изработване на  проект за  ПУП-ПП на обект: „Укрепване на скат с 

подпорна стена с дължина  L=54 метра  в ПИ с идентификатор 20746.17.289 по КККР на 

гр. Джебел, обл. Кърджали“. 

        ІІ. Одобрява техническо задание за изработване на проекта по т.І  от настоящото 

решение, съгласно приложение  № 2. 

        ІII. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ и на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 

         

        Изготвен е ПУП-ПП на обекта и е одобрен със заповед № 826 / 07.05.2020 г. на 

Кмета на община Джебел. Изготвен е и проект за изменение в кадастралната карта 

на гр.Джебел с цел промяна предназначението на имота  и  изключването му от 

държавен горски фонд.        



Предстои внасянето му в СГКК –Кърджали за отразяване на самостоятелно 

обособеният имот, както и последващото му внасяне в Изпълнителна Агенция по 

Горите – София. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 64 

 

        I. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ без режим на 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 20746.10.94  с НТП «за селскостопански, 

горски, ведомствен път»  по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл.Кърджали, с цел 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – предвиждане 

отреждане за транспорт и комуникации, при спазване разпоредбите на чл.12, ал. 2 и чл. 59, 

ал. 1 от ЗУТ, чл. 18 и чл. 21, ал. 1 и ал. 3 от ЗОЗЗ. 

       ІІ. Одобрява техническо задание за изработване на проекта по т.І  от настоящото 

решение, съгласно приложение  № 1 

      ІII. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, ал. 

2 от ЗУТ и на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 

 

      Изпратено е инвестиционно предложение до РИОСВ гр. Хасково и Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Има изготвени становища 

за съгласуване с ЕВН, ВиК. Предстои Изработване на ПУП-ПЗ за имота. 

        

 Р Е Ш Е Н И Е № 65 

 

       I. Разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 20746.10.269 с НТП «нива» по КККР на гр.Джебел, 

общ.Джебел, обл.Кърджали, с цел промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди – предвиждане отреждане за смесени устройствени зони « Смф», при 

спазване разпоредбите на чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 от ЗУТ, чл.18 и чл.21, ал.1 и ал.3 от 

ЗОЗЗ. 

      ІІ. Одобрява техническо задание за изработване на проекта по т.І от настоящото 

решение, съгласно приложение  № 1. 

      ІII. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ и на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 

 

       Изпратено е инвестиционно предложение до РИОСВ гр. Хасково и Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Има изготвени становища 

за съгласуване с ЕВН, ВиК. Предстои Изработване на ПУП-ПЗ за имота. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 66 

 

        I. Разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-

ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.271  с НТП «пасище» ,в местност «НАД 

ГРОБИЩЕТО» по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, с цел промяна 



предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – предвиждане отреждане за 

смесени устройствени зони « Смф », при спазване разпоредбите на чл.12, ал.2 и чл.59, ал.1 

от ЗУТ, чл.18 и чл.21, ал.1 и ал.3 от ЗОЗЗ. 

       ІІ. Одобрява техническо задание за изработване на проекта по т.І от настоящото 

решение, съгласно приложение   № 1. 

       ІII. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ и на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване 

     Изпратено е инвестиционно предложение до РИОСВ гр. Хасково и Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Има изготвени становища 

за съгласуване с ЕВН, ВиК. Предстои Изработване на ПУП-ПЗ за имота. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 67 

 

       I. Разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ без режим на 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 20746.10.264  с НТП «за селскостопански, 

горски, ведомствен път»  по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, с цел 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – предвиждане 

отреждане за транспорт и комуникации, при спазване разпоредбите на чл.12, ал.2 и чл.59, 

ал.1 от ЗУТ, чл.18 и чл.21, ал.1 и ал.3 от ЗОЗЗ. 

       ІІ. Одобрява техническо задание за изработване на проекта по т.І от настоящото 

решение, съгласно приложение  № 1. 

       ІII. Настоящото решение подлежи на разгласяване по ред и начин съгласно чл.124б, 

ал.2 от ЗУТ и на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 

 

      Изпратено е инвестиционно предложение до РИОСВ гр. Хасково и Искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Има изготвени становища 

за съгласуване с ЕВН, ВиК. Предстои Изработване на ПУП-ПЗ за имота. 

 

       Р Е Ш Е Н И Е № 68 

 

       1. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Турхан Хасан, с 

ЕГН: ********** от с.Щерна, общ.Джебел в размер на 700 /седемстотин  / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Т-00-4/05.02.2020 г. 

       2. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Гюлтен Халил, с 

ЕГН:********** от гр.Джебел, общ. Джебел в размер на 300 /триста / лева. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Г-00-23/26.02.2020 г. 

       3. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Гюлай Давуд, с 

ЕГН:*********** от гр.Джебел, общ. Джебел в размер на 450/четиристотин и петдесет/ 

лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Г-00-1/12.02.2020 г. 



      4. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Айдуан Халил, с 

ЕГН: ********** от  гр. Джебел ,кв.Боровец, общ. Джебел в размер на 200 /двеста/ лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-А-00-29/18.02.2020 г. 

      5. Дава съгласие от общински бюджет - § 42 –14 „Обезщетение и помощи по решение 

на общинския съвет”  да се отпусне еднократна безвъзмездна помощ на Неврие Ахмед, с 

ЕГН:********** от гр.Джебел, кв.Младост №39, общ.Джебел в размер на 450 

/четиристотин и петдесет  / лева.  

Приложение: Молба с вх. № 94-Н-00-50/17.03.2020 г. 

 

        Издадени са заповеди от №730-1 до №730-5 от 30.03.2020 г. за отпускане на 

еднократна безвъзмездна финансова помощ.  

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 69 

 

        1.Дава съгласие за кандидатстване пред Министерство на младежта и спорта по 

НАРЕДБА №4 от 08.07.2019 год. за финансово подпомагане за изграждането и 

обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост със следното 

проектно предложение:  

        - Изграждане на Мини футболно игрище в УПИ III-44, кв.28 по ПУП на с.Устрен, 

община Джебел 

       2. Възлага на Кмета на Община Джебел да подготви необходимите документи за 

кандидатстване. 

 

       Проекта е внесен в ММС и е одобрен. Очаква се финансиране. 

 

 

Протокол № 6 / 22.04.2020 г. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е №77  

 

       Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

част от имот публична общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Левски” №12. 

  

        Издадена е заповед №839/14.05.2020 г. от Кмета на община Джебел. 

 

       Р Е Ш Е Н И Е №78  

 

       Дава съгласие да се удължи с 1 година, считано от 12.04.2020 г., срокът на договор, 

сключен на 11.04.2011 г. между община Джебел и ЕТ ”Щастлива съдба - Бахри Бахтияр”, 

БУЛСТАТ: 108507622, за отдаване под наем на част от недвижим имот публична 

общинска собственост. 

 



       Издадена е заповед №836 / 13.05.2020 г. от Кмета на община Джебел. 

 

Р Е Ш Е Н И Е №79 

 

Приема пазарна оценка и правни анализи на имоти - частна общинска собственост, 

определени  от лицензиран оценител и правоспособен юрист и обява с първоначална 

тръжна цена за продажба на имоти. 

  

           В процес на разработване на документация. 

 

 

Протокол № 7 / 27.05.2020 г. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 80 

 

       Одобрява специализирани автобусни линии на територията на Община Джебел  за 

учебната 2020/2021 учебна година. 

 

       Издадена е Заповед №811/29.04.2020г. за утвърждаване на ученическите 

автобусни линии на територията на Община Джебел за учебната 2020/2021година. 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 81 

 

       1. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

350 лв. /триста и петдесет лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Тефик Юсеин, с 

ЕГН: **********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Т-00-6/25.03.2020 г. 

       2. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

300 лв. /триста лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Мюжгян Мюмюн, с ЕГН: 

*********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-М-00-71/09.04.2020 г. 

       3. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

150 лв. /сто и петдесет лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Алим Емурла, с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-А-00-48/30.03.2020 г. 

       4. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

300 лв. /триста лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Юмю Бекир, с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Ю-00-24/08.04.2020 г. 

       5. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

200 лв. /двеста лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Бахрие Реджеб,  с ЕГН: 

**********. 



Приложение: Молба с вх. № 94-Б-00-29/23.03.2020 г. 

 

      Издадени са заповеди от №813-1 до №813-5 от 29.04.2020 г. за отпускане на 

еднократна безвъзмездна финансова помощ.  

 

            Р Е Ш Е Н И Е № 82 

 

1. Дава съгласие да се предостави за  безвъзмездно ползване на Сдружение „Спортен 

клуб по пожаро – приложен спорт и аварийно – спасителна дейност Кърджали 160” имот 

общинска собственост, представляващ: „Градски стадион – Джебел”, за дните необходими 

за провеждане на спортна подготовка, подготовка и провеждане на състезания  по пожаро 

– приложен спорт  и с младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” за период 

от 5 години. 

2. Упълномощава кмета на общината да сключи споразумение за сътрудничество и 

взаимопомощ за срок от 5 години. 

    

      Подписано СПОРАЗУМЕНИЕ  за сътрудничество и взаимопомощ от 01.06.2020г. 

между Неджми Али - кмет на Община Джебел и Сдружение „Спортен клуб по пожаро 

– приложен спорт и аварийно – спасителна дейност Кърджали 160”. 

 

       Р Е Ш Е Н И Е № 84 

 

       Приема Годишен план за развитие на социалните услуги  за 2021 година.  

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ: Годишен план за развитие на социалните услуги  за 2021 година.   

        

       Работи се по Годишния план за развитие на социалните услуги . 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 85 

 

          Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

част от имот частна общинска собственост, Обособен структурен елемент от 

Кооперативен пазар гр. Джебел „Часовникарско ателие”. 

 

          Във връзка с това Решение е издадена Заповед №1000/ 23.05.2020  г. от кмета на 

община Джебел. 

 

       Р Е Ш Е Н И Е № 86 

 

1. Одобрява общата численост на Общинска администрация – Джебел от 109 щатни 

бройки; Здравеопазване -10 бр.;  ЦОП - 8 бр.;  Чистота - 18 бр.;  Други дейности 

към БКС - 11 бр.; Ремонт и поддържане на пътища - 10 бр. и извънщатен персонал 

по ПМС 212 - 6 бр. 



2. Одобрява структурата на Общинска администрация - Джебел и дейностите към 

нея, както следва:  

 

А. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ                             

I.  КМЕТ НА ОБЩИНА  - 1 бр.   

II. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА – 30 бр.   

1.          КМЕТ НА   с. ПЛАЗИЩЕ                  

2.          КМЕТ НА   с. УСТРЕН                     

3.          КМЕТ НА   с. МИШЕВСКО             

4.          КМЕТ НА   с. ПРИПЕК                     

5.          КМЕТ НА   с. ПАПРАТ                

6.          КМЕТ НА   с. РОГОЗЧЕ                    

7.          КМЕТ НА   с. ДУШИНКОВО           

8.          КМЕТ НА   с. ТЕЛЧАРКА                 

9.          КМЕТ НА   с. СЛЪНЧОГЛЕД         

10.        КМЕТ НА   с.  ВОДЕНИЧАРСКО  

11.        КМЕТ  НА  с.  ДОБРИНЦИ             

12.        КМЕТ НА   с.  КОЗИЦА                   

13.        КМЕТ НА   с. ТЪРНОВЦИ               

14.        КМЕТ НА   с.  РИДИНО                   

15.        КМЕТ НА   с.  ГЕН. ГЕШЕВО               

16.        КМЕТ НА   с.  ЖЪЛЪДОВО             

17.        КМЕТ НА   с.  ЩЕРНА                      

18.        КМЕТ НА   с.  ВЕЛИКДЕНЧЕ          

19.        КМЕТ НА   с. МРЕЖИЧКО               

20.        КМЕТ НА   с. ПОЛЯНЕЦ                      

21.        КМЕТ НА    с. ИЛИЙСКО                 

22.        КМЕТ НА   с. ВЪЛКОВИЧ                

23.        КМЕТ НА   с. ПОДВРЪХ                  

24.        КМЕТ НА   с. ЯМИНО                       

25.        КМЕТ НА   с. КАЗАЦИТЕ                 

26.        КМЕТ НА   с. СИПЕЦ                        

27.        КМЕТ НА   с.  ЛЕБЕД                         

28.        КМЕТ НА   с.  РОГОЗАРЕ                  

29.        КМЕТ НА   с. ТЮТЮНЧЕ                  

30.        КМЕТ НА   с.ЦЪРКВИЦА    

 

III. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ – 8 БР. 

1.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА   с. ОВЧЕВО                

2.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА   с.  КОНТИЛ                   

3.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА   с.  ПОТОЧЕ                    

4.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА   с. КУПЦИТЕ             

5.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА   с. ЧАКАЛЦИ                   



6.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА  с. СКАЛИНА                   

7.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА   с. СОФИЙЦИ                   

8.        КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  НА   с. ЧЕРЕШКА     

 

IV. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ   ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА 

КМЕТА НА ОБЩИНАТА – 10 БР. 

1. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА                                       

2. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА    

3. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ                                     

4.  ЮРИСТКОНСУЛТ  

5. ВЪТРЕШЕН ОДИТОР   

6. СТАЖАНТ ОДИТОР   

7. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР 

8. ГЛ.СПЕЦ. ССИ и „ОМП“ГЗ  

                                                                                                   

V. ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

1. ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И 

ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ" – 22 БР.                           

1.1. ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН”;  

1.2. ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОСЛУЖВАНЕ ”. 

  

VI. СПEЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ         

 

1. ДИРЕКЦИЯ "МДТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" – 18 БР. 

1.1. ОТДЕЛ" ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГОРСКО СТОПАНСТВО";                               

1.2. ОТДЕЛ   “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “; 

1.3. ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ".    

2. ДИРЕКЦИЯ "ТСУ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ТУРИЗЪМ"- 13 БР. 

2.1. ОТДЕЛ “ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА ”; 

2.2. ОТДЕЛ "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ,УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

,ТУРИЗЪМ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ”. 

3. ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА , СПОРТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ " – 7 

БР. 

 ОБЩО ЗА   ИРО:     109 щатни бройки  

 

Б.  ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:  

1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 10 БР.                       

2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – 8 БР. 

3. ЧИСТОТА – 18 БР.              

4.         ИЗВЪНЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО   212     ПМС – 6 БР.                                                                 

5.        ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КЪМ БКС – 11 БР.                                   

6.        РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА – 10 БР. 



 

Приложение: Органиграма на Общинска администрация – Джебел 

 

          Във връзка с това Решение е издадена Заповед №1051/ 07.07.2020  г. от кмета на 

община Джебел. 

 

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 87 

 

       1. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

500 лв. /петстотин лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Иляз Сабри Хасан с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-И-00-22/20.05.2020 г. 

       2. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

200 лв. /двеста лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Гюлюзар Ибрям с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-Г-00-08/22.05.2020 г. 

      3. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

150 лв. /сто и петдесет лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Айше Емурла с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-А-00-52/22.05.2020 г. 

     4. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

450 лв. /четиристотин и петдесет лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Сения 

Мустафа с ЕГН: **********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-С-00-82/26.05.2020 г. 

      5. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

150 лв. /сто и петдесет лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Айнур Шакир с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-А-00-53/22.05.2020 г. 

      6. Дава съгласие да се отпусне еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 

150 лв. /сто и петдесет лева / от  § 42 –14 от общинския  бюджет на Исмаил  Юмер с ЕГН: 

**********. 

Приложение: Молба с вх. № 94-И-00-24/22.05.2020 г. 

 

        Издадени са заповеди от №937 до №937-5 от 02.06.2020 г. за отпускане на 

еднократна безвъзмездна финансова помощ.  

 

        Р Е Ш Е Н И Е № 88 

 

        1. Дава съгласие Община Джебел да кандидатства с проектно предложение 

"Изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за 

предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел в УПИ VII в кв.25 по ПУП на 

гр. Джебел, общ. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/“  



по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.387 - МИГ Ардино – 

Джебел -  мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“. 

      2. Общински съвет – Джебел потвърждава, че дейностите включени в проект 

„Изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за 

предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел в УПИ VII в кв.25 по ПУП на 

гр.Джебел, общ.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/“ 

съответстват на приоритетите на Общински план за развитие на Община Джебел за 

периода 2014-2020 г. 

      3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими мерки по 

изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.  

 

       Документите са подадени към мярка  7.5. Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ и се очаква одобрение. 

 

 

      През отчетения период януари, 2020г. – юни, 2020 г. кметът  на общината не е връщал 

за ново обсъждане решения на Общинския съвет и не е оспорил взети от Общинския съвет 

решения от страна на кмета пред Административен съд . 

 

 

 


