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 Сейфи Мехмедали – Председател на Общински съвет – гр. Джебел 

за дейността на Общински съвет -  Джебел и неговите комисии  

за периода 01.01.2020г. -  30.06.2020г. 

  

 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА изпълнявам задължението си като 

председател на Общински съвет - Джебел да информирам обществеността и да 

предоставя за разглеждане в Общински съвет - Джебел отчет за работата на 

институцията през първото полугодие на 2020г. 

През този период Общински съвет Джебел и неговите комисии работиха в 

съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ и Правилника за организацията и дейността на общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

През отчетния период няма промяна в състава на ОбС и  в  постоянни комисии към 

него.  

Гражданите на Община Джебел имат безпрепятствен достъп до Председателя на 

Общински съвет – Джебел всеки ден от седмицата. Основно задължение на общинските 

съветници е участие в работата на общинския съвет и на неговите комисии, поддържане на 

постоянна връзка с гражданите и разясняване на взетите решения, контакти с общинската 

администрация по проверка и решаване на проблеми от значение за местната общност. 

Гражданите сами имат възможност да се убедят в подчертано добросъвестно отношение на 

избраните от тях съветници към задълженията им да представляват техните интереси. 

Няма провалени заседания поради липса на кворум или формално проведени такива. 

Участието в комисии и сесии се документира ежемесечно. Данните за присъствието на 

общинските съветници на заседанията на общинския съвет показват, че всички решения на 

общинския съвет са взети с участието на повече от 2/3 от общия брой на общинските 

съветници. 

През I-то полугодие на 2020г. /януари 2020 - юни 2020/  са проведени 5 редовни 

заседания на Общински съвет –Джебел, на които са приети общо 61 решения, от които  1 

решение е взето на база подписка.  

ул. “Еделвайс ” №19, тел. 03632/20 93;факс 03632/23 10;  

е-mail:obs_dzhebel@abv.bg, http://www.dzhebel.bg 



В съответствие с изискването на нашия Правилник деня, мястото и часа на 

заседанията се оповестяват предварително чрез съобщения и покани. Обявления за 

предстоящите заседания с проекта за дневен ред се обявяват на интернет страницата на 

Общината. Заседанията на ОбС са отворени за присъствие на гражданите. Такива са и 

заседанията на ПК на ОбС. Решенията са взети с необходимото мнозинство /някои от тях 

с пълно единодушие/ и при спазване на изискуемата процедура.  

 За нормалното протичане на заседанията на общинския съвет от особена важност е 

утвърдената процедура по предварително обсъждане на докладните записки в постоянните 

комисии към общинския съвет, където се предлагат съответните становища и проекти за 

решения в зависимост от спецификата  на проблемите.  През отчитания периода ПК към 

Общинския съвет са провели общо 45 заседания и са приети 177 становища. С най-голяма 

натовареност са : 

 

1. ПК по ТСУ, благоустрояване, строителство и общинска собственост /ТСУБСОС/-

5 заседания, на които са разгледани и  приети 37 становища по  различни  проблеми на 

общината. 

2.  ПК по Бюджет, финанси , икономика и транспорт /БФИТ/- 5 заседания, на които 

са разгледани и  приети 33 становища по  различни  проблеми. 

3. ПК по Законност , контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите 

/ЗКЖПГ/-5 заседания, на които са разгледани и  приети 22 становища по  различни  

проблеми. 

4. ПК по Младежки дейности, спорт и туризъм / МДСТ/-5 заседания, на които са 

разгледани и  приети 17 становища по  различни  проблеми. 

5. ПК по  Здравеопазване и социална политика/ЗСП/-5 заседания, на които са 

разгледани и  приети 17 становища по  различни  проблеми. 

6. ПК по Образование, култура и вероизповедания/ОКВ/-5 заседания, на които са 

разгледани и  приети 15 становища по  различни  проблеми. 

7. ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество /КОНПИ/-5 заседания, на които са разгледани и  приети 13 становища по  

различни  проблеми. 

8. ПК  по Обществен ред, сигурност и безопасност на движението /ОРСБД/-5 

заседания, на които са разгледани и  приети 12 становища по  различни  проблеми. 

9. ПК по Земеделие, гори, води и екология /ЗГВЕ/-5 заседания, на които са 

разгледани и  приети 11 становища по  различни  проблеми. 

 

От тези данни се вижда, че като цяло Постоянните комисии са участвали активно 

в публичните отношения на Общинския съвет с различните институции,  което е 

непосредствено свързано с мястото на  комисиите в различните сфери на обществения 

живот.  

 Всички решения на Общинския съвет и приетите наредби, програми, планове и 

правилници се публикуват в сайта на Община Джебел. 

 Основната си функция по определяне политиката за изграждане и развитие на 

общината, съгласно формулировката на чл.20 от ЗМСМА, Общински съвет – Джебел 

реализира чрез приемане на перспективни решения по утвърждаване на програми, 

общински планове за развитие и наредби, които за отчетния период са:  

- Приемане бюджета на община Джебел за 2020г. 

- Промяна в структурата и общата численост на общинска администрация – 

http://www.krumovgrad.bg/39/page.html


Джебел и дейностите към нея. 

- Представяне на Програма за управление на Община Джебел през мандат 2019-

2023 година. 

- Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите   комисии за второто 

полугодие на 2019г. /юли 2019 – декември 2019 г./ 

- Приемане на Програма за дейността на Общински съвет гр. Джебел за 2020 г.; 

- Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти за 2019 г. 

- Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 

2019-2023г. 

- Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в Община Джебел през 2020 г. 

- Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2020г. 

- Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за  2019 година в община 

Джебел. 

- Приемане на Общински план за младежта на Община Джебел за 2020 г. 

- Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност през 

2019 г. 

- Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2020 г. 

- Актуализация на членовете на Управителния съвет на сдружение „ЗА ЧИСТИ 

РОДОПИ “. 

- Отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето на Община 

Джебел за 2019г. 

- Приемане на Общинска програма за закрила на детето - Община Джебел за 2020. 

- Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 2019 г. 

- Приемане на училищната мрежа на територията на община Джебел за учебната 

2020/2021г. 

- Отчет за административното обслужване в Община Джебел за периода 

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

- Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на община Джебел 

за 2021 г. 

- Приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците за 2020 год. 

- Предоставяне на средства на МБАЛ „Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали и 

МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ гр. Момчилград. 

- Кандидатстване по процедура за подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 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 Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Ардино – Джебел, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020г. 

- 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 за финансиране 

изграждането на спортна площадка в с.Устрен. 

- Кандидатстване по процедура за подбор на проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 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 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – 

Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 

          

Обсъдени са и приети решения и по много други въпроси като: 

 

       - Продажба чрез търг с явно наддаване общински недвижими имоти частна общинска 

собственост; 

       - Доставка  и монтаж на слънцезащитен  навес над гишетата на Паспортна служба - 

гр.Джебел, както и на допълнителни пейки за нуждите на службата;  

        -  Определяне състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Джебел; 

 - Одобряване на пазарните оценки и правните анализи на имоти - частна общинска 

собственост; 

- Удължаване срока на договори за наем на имоти -  общинска собственост; 

- Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от 

имот публична общинска собственост; 

- Одобряване на  ученически автобусни линии на територията на община Джебел за 

учебната 2020/2021; 

- Гласуване в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 

активно лечение д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от 

Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството; 

- Съществуването на средищни училища и детски градини на територията на Община 

Джебел; 

       -  Включване на детска градина от община Джебел в  списъка на защитените детски 

градини; 

        - Приемане на първа промяна на плана за разчета за финансиране на капиталови 

разходи на община Джебел за 2020г; 

        - Бракуване на МПС - собственост на Община Джебел; 

        - Одобряване на пазарните оценки за определяне на стойността на общинско 

имущество, изготвени от лицензиран оценител и даване на съгласие за продажба на 

движимо общинско имущество, чрез публичен търг с явно наддаване; 

         - Издаване на запис на заповед от община Джебел в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0115-C01 от 

07.05.2019г. по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020г за проект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици 

в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и 



последващо управление при одобрение на проекта“, сключен между Община Джебел и ДФ 

„Земеделие”; 

        - Издаване на запис на заповед от община Джебел в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0115-C01 

от 07.05.2019г. по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020г за проект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици 

в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и 

последващо управление при одобрение на проекта“, сключен между Община Джебел. и 

ДФ „Земеделие”; 

        -  Промяна на възнагражденията на общинските съветници; 

        - Отпускане  на социални помощи на нуждаещите се по решение на Общинския съвет; 

Приетите решения и протоколи от заседанията на Общински съвет – Джебел 

своевременно се изпращаха на областния управител и в Районна прокуратура – гр. 

Момчилград. 

          Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички 

решения се обявяват в интернет страницата на общината – http://www.dzhebel.bg,  както и 

на информационното табло в сградата на общината. 

Все още се отчита изключително слабо участие на гражданите в заседанията на 

общинския съвет, а в работата на постоянните комисии напълно отсъства.     

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Успешната работа на Общински съвет и неговите постоянни комисии се дължи на 

изключително добрите взаимоотношения с Общинска администрация. Редовното участие в 

заседанията на Общински съвет и постоянните му комисии на кмета, неговите заместници, 

директорите на дирекции, началниците на отдели и експертите, също следва да се отчете 

като съществен принос за ефективното решаване на възникналите проблеми.  

Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били 

възможни без общата воля на кмета на общината и неговия екип от една страна и на 

общинските съветници от друга, без тяхната инициатива и  подкрепа на всяко хубаво 

начинание. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от  

решение на  местната законодателна институция. Така ние, като общински съветници, 

поемаме отговорността за него пред гражданите. Не друго, а силата на съгласието е ключът 

към всеки успех в община Джебел. 

 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ!  

 

 

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 

Председател на Общински съвет - Джебел 

 


