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 Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление през 2021 година е разработен в изпълнение на разпоредбите на 

чл.66а от Закона за общинската собственост и чл. 126, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел. 

 За изпълнението на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2021 г., Общинска администрация Джебел се е водила 

от основните нормативни документи, регламентиращи тази дейност, както следва: 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Джебел. 

Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в 

следните направления: 

 

I. АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И 

ЗАВЕЖДАНЕТО ИМ В РЕГИСТРИ. 

 

През отчетния период продължи работата по актуването на имотите общинска 

собственост. Съгласно регистрите за общинска собственост към 31.12.2021 год. общия 

брой на съставените актове е  както следва: 
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Общ брой съставени актове за общинска собственост за периода 05.11.2019г. до 

31.12.2021г. са 286 бр., като 213 бр. са съставените актове за частна общинска 

собственост и 73 бр. актове за публична общинска собственост. 

Всички актове за общинска собственост, в съответствие с изискванията на Закона 

за общинската собственост, се вписват в Служба по вписванията гр. Момчилград. Копие 

от акта се изпраща на Областния управител на област Кърджали. 

 Съставените актове са заведени в регистри за публична общинска собственост, 

частна общинска собственост, съгласно изискванията на Наредба №8 от 17.12.2009 г. за 

утвърждаване на образците на актовете за общинската собственост, на досие на 

общинска собственост, и на регистрите предвидени в Закона за общинската собственост 

и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. 

 

 Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост от актовите книги на 

Община Джебел за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. са отписани 7 имота частна 

общинска собственост, поради извършени разпоредителни сделки с тях. 

 

II. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

През 2021 г. са подготвени и проведени процедури за продажба на имоти общинска 

собственост по реда на  ЗОС.  

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост в община Джебел е 

създаден и се поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - 

общинска собственост, в който се вписват договорите за: покупко-продажба на 

общинските имоти, учредено право на строеж, както и други данни изискващи се по ЗОС. 

За отчетния период са финализирани 8 (осем) сделки за продажба на недвижими 

имоти и движими вещи, като в резултат на тези сделки са реализирани приходи от 

разпореждане общо в размер на 165 245,45 лв. (сто шестдесет и пет хиляди двеста 

четиридесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки).  

 

Извършените разпоредителни сделки и приходите от тях са както следва: 

 

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРЕЗ 2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1644 по КККР на гр. 

Джебел, кв. Брягово, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с изменение Заповед 18-2440-

26.03.2018 г. на Началник на СГКК – гр. Кърджали,  с площ 588 кв. 

метра. Актуван  с Акт за частна общинска собственост 

урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 

м). 

35 005,36 лв.  

Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1648 по КККР на гр. 

Джебел, кв. Брягово, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г. на 

Изпълнителен директор на АГКК, с изменение Заповед 18-2440-

34 231,89 лв.  
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26.03.2018 г. на Началник на СГКК – гр. Кърджали,   с площ 575 кв. 

метра. Актуван  с Акт за частна общинска собственост 

№1077/19.05.2020 г., трайно предназначение на територията - 

урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м) 

Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1645 (две нула седем 

четири шест точка пет нула две точка едно шест четири пет) по КККР 

на гр. Джебел, кв. Брягово, одобрени със Заповед №РД-18-

46/13.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с изменение 

Заповед №18-2440-26.03.2018 г. на Началник на СГКК –  гр. 

Кърджали, с площ 592 кв. метра. Актуван  с Акт за частна общинска 

собственост №1079/19.05.2020 г., трайно предназначение на 

територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско 

застрояване (до 10 м). 

35 245,21 лв.  

Поземлен имот с пл. сн №70, в квартал V по ПУП на с. Тютюнче, 

община Джебел, област Кърджали, одобрен със Заповед № 

193/20.05.1988 г. на Председателя на ИК на ОбНС – Джебел, с площ 

883,00 кв. метра, отреден за ниско застрояване до (10 м.). Имотът е 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 1100/09.11.2020 г. 

9 393,42 лв.  

Урегулиран поземлен имот XII-40, в квартал 8 (осем) по ПУП на с. 

Слънчоглед, община Джебел, област Кърджали, одобрен със Заповед 

№ 196/20.05.1988 г. на  Председателя на ИК на ОбНС-Джебел, с площ 

493 кв. метра. Отреден за жилищно застрояване. Имотът е актуван с 

Акт за частна общинска собственост №1123/05.03.2021 г. 

15 628,31 лв.  

Урегулиран поземлен имот  V-2,  квартал 3 по ЧПУП на с. Телчарка, 

община Джебел, област Кърджали, одобрен със Заповед  

№549/16.11.1987 г. на  Председателя на ИК на ОНС-Кърджали, с площ 

540 кв. метра, отреден за ниско застрояване до (10 м.). Имотът е 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 1159 от 21.05.2021г. 

13 167,77 лв.  

ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Поземлен имот с идентификатор 20746.502.800 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед 

РД-18-46/13.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последното изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 

06.11.2020 г., с площ 608.00 кв. метра, трайно предназначение на 

територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско 

застрояване (до 10 м.), при граници: поземлени имоти с 

идентификатори: 20746.502.1077; 20746.502.1318; 20746.502.1079 и 

20746.11.399, актуван  с Акт за частна общинска собственост 

№1103/16.11.2020 г., представляващ  прилежащ терен към едноетажна 

жилищна сграда с идентификатор 20746.502.800.1 със застроена площ  

110.00 кв. метра, предназначение: “Жилищна сграда – еднофамилна“. 

21 306,29 лв.  

ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ 

Контейнери за смет 1 267, 20 лв. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ 

 

През отчетната година са проведени 5 (пет) тръжни процедури за отдаване под 

наем на общински помещения. Сключени бяха 5 (пет) договора за наем за следните 

помещения: 

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  

Самостоятелна обособена част с полезна площ 77.56 кв. м., 

предназначена за развиване на медицинска дейност, находяща се в 

западната половина от първи етаж на Поликлиника - гр. Джебел, ул. 

"Еделвайс" №31, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№574/15.08.2016 г. 

200,06 лв.  

Самостоятелна обособена част с полезна площ 32,50 кв. метра, находяща се в 

западната половина от първи етаж на Поликлиника - гр. Джебел,  актуван с 

Акт за публична общинска собственост №574/15.08.2016 г. 

83,66 лв.  

Лекарски кабинет № 5 с полезна площ 19.40 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр. Джебел с идентификатор 

20746.501.296.4, находяща се на ул. „Еделвайс” № 31, построена в поземлен 

имот с идентификатор 20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр. Джебел, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№574/15.08.2016 г. 

49,93 лв.  

Лекарски кабинет № 6 с полезна площ 9.00 кв. метра от източната половина 

на втори етаж от сграда - Поликлиника гр. Джебел с идентификатор 

20746.501.296.4, находяща се на ул.„Еделвайс” № 31, построена в поземлен 

имот с идентификатор 20746.501.296 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Джебел, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

574/15.08.2016 г. 

23,17 лв.  

21 306,29 лв.

1 267,20 лв.

142 671,96 лв.

ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35, АЛ.3 ОТ ЗОС

ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Реализирани приходи от продажба на недвижими имоти и 
движими вещи общинска собственост
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Eдноетажна масивна сграда - търговски обект със застроена площ 60 кв. 

метра, състоящ се от зала и санитарен възел, построена в УПИ Х с пл.сн. № 

179, кв.1 по ПУП на с. Припек, община Джебел, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №561/08.07.2011 г 

71,28 лв.  

 

Към 31.12.2021 год. има отдадено под наем 1 общинско жилище в с. Мишевско. 

С Решение № 171 по Протокол № 16 от 22.04.2021г. на Общински съвет – Джебел за 

резервни са определени  2 броя общински жилища: 

 

1. Жилищен блок с. Рогозче – ап. 9, ет. 4 /две стаи и кухня/ 

2. Родопска къща с. Устрен – сутерен етаж  /две стаи и кухня/ 

 

 През 2021 г. са сключени 9 броя договори за отдаване под наем на общински 

терени за разполагане на маси на територията на гр. Джебел. Постъпленията от наем на 

общински терени за разполагане на маси са 5 600.39 лв. (пет хиляди и шестстотин лева 

и тридесет и девет стотинки). 

 С Решение № 224 от 08.10.2021г. на Общински съвет Джебел се определиха 

маломерните имоти, които да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 

2021/2022 година.  

 През отчетната година са сключени 241 броя договори за наем на маломерни 

имоти. Действащите договори за наем на пасища, мери и ливади към 31.12.2021 г. са 161 

броя. 

 

 
 

 През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в отдел ОСГС са постъпили 69 молби 

– декларации за извършване на обстоятелствена проверка на имоти в община Джебел. 

Съгласно изискванията по процедурата е направена обстоятелствена проверка на всяка 

входирана в деловодството молба – декларация.  

15 333,90 лв.

162,60 лв.

5 600,39 лв.

62 475,98 лв.

ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЖИЛИЩА

ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ТЕРЕНИ

ПРИХОДИ ОТ НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ЗЕМИ

Реализирани приходи от управлението на 
общински имоти 
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 IV. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИТИ  ИМОТИ ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  

 

През 2021 година на Община Джебел е предоставенo безвъзмездно право за 

управление на археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост 

Устра“, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност с 

категория „национално значение“, намираща се в обл. Кърджали, общ. Джебел, в 

землището на с. Устрен, разположена в поземлен имот с идентификатор 75201.2.22 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Устрен, местност „Калето“, с площ 

22 250 кв.м., с трайно предназначение на територията: горска, и с начин на трайно 

ползване: друг вид дървопроизводителна гора, и поземлен имот с идентификатор 

11689.17.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Воденичарско, 

местност „Ардъшлък“, с площ 57 445 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

горска, и с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора. 

 

 V. МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

РАБОТАТА ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

 

В Община Джебел са създадени  условия за публичност и прозрачност при 

управлението на общинска собственост.  

Поддържа се публичен регистър за извършените разпоредителни сделки с 

общински имоти, главен регистър за публичната общинска собственост и главен 

регистър за частната общинска собственост, съгласно изискванията на Наредба №8 от 

17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинската собственост, на 

досие на общинска собственост, и на регистрите предвидени в Закона за общинската 

собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им. 

Обявите за публични търгове се обявяват в официалния сайт на Община Джебел, 

в местната преса и на информационното табло сградата на общината. Когато имотите, с 

които ще се извършва сделка, са разположени на територията на селата, обявления се 

изпращат и на кметовете на населените места за обявяване на място.  

 Управлението на общинските имоти в Община Джебел има за цел създаване на 

по-добри условия за живот и работа на населението, представяне на по-добри услуги 

свързани с ползването на имотите, увеличаването на приходите, подобряване цялостния 

облик на  общината, привличане на повече местни и чуждестранни инвеститори и 

подобряване качеството на живот. 

 

 

Настоящият Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. е 

приет с Решение № 254 от Протокол № 22/27.01.2022 г. на Общински съвет - Джебел. 

 

 


