
Отчет 

 за изпълнение на актовете на общински съвет  град Джебел за периода януари-юли 

2021 

Във връзка с Решение № 147, със заповеди на кмета на общината са утвърдени всички процедури, 

правила и образци на документи относно предоставянето на услугата и осъществяването на 

контрола и мониторинга. Сключени са договори с 37 потребители, на които се предоставя новата 

социална услуга „Асистентска подкрепа“ на територията на община Джебел. 

На основание Решение№ 148 Ергин Шевкет Юсеин – зам.-кмет на община Джебел, е 

преупълномощен и е представлявал Община Джебел в Общото събрание на многопрофилна 

болница за активно лечение ,,Д-р Атанас Дафовски‘‘ АД гр.Кърджали. 

С решение № 149 е приет отчета за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост за 2020 г. 

С Решение № 150 е приета Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Джебел през 2021 г.  

С решение № 151 приет е Отчетът за дейността на Общински съвет- Джебел и неговите комисии 

за Второто полугодие на 2020 г. 

С решение № 152  е приета Програмата за дейността на ОбС-Джебел за 2021 г. 

С решение № 153 е приет отчета на Кмета за изпълнение на актовете на Общински съвет - 

гр.Джебел за периода от юни 2020 г.  до декември 2020 г.             

С Решение № 154 е приета Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата 

за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел. Същата е 

публикувана на сайта на Община Джебел, като считано от  28.04.2021 г. /три месеца от влизането 

й в сила/ привеждането на личните стопанства на територията на община Джебел става в 

съответствие с приетият нов нормативен акт. 

Във връзка с Решение № 155 е изготвен и одобрен ПУП – ПЗ /Подробен устройствен план - план за 

застрояване/ за ПИ с идентификатор 57412.2.236 по КККР на с. Полянец, общ. Джебел, обл. 

Кърджали от гл. архитект на Община Джебел. 

Във връзка с Решение№ 156 са проверени и одобрени инвестициите за 2020г. от 

междуведомствената комисия  и са въведени в баланса на Община  Джебел. 

В изпълнение на Решение№ 157 са издадени заповеди с №№№ 305,306 и 307 от 2021 година  на 

Кмета на Община Джебел. 

В изпълнение на Решение № 158 е проведена е обществена поръчка закупуване на 

многофункционален автомобил и е избран изпълнител по поръчката. 

Във връзка с Решение № 159 е изготвен и одобрен ПУП – ПП /Подробен устройствен план – 

парцеларен план/ за ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, 

обл.Кърджали. 

 



С Решение № 160 е приет отчета за изпълнение на общинския план за младежта на община 

Джебел за 2020г.  и е приет Общински план за младежта на община Джебел за 2021г., който е в е в 

процес на изпълнение. 

Във връзка с Решение № 161 са изготвени Заповед № 356/11.03.2021 г. и Заповед 355/11.03.2021 

г. на кмета на община Джебел, чрез които  отдел „Образование“ при ОБА – гр. Джебел; СУ ,,Христо 

Ботев“, гр. Джебел; ПГ ,,Руска Пеева“, гр. Джебел; ОУ ,,Хр. Смирненски“, с. Рогозче и ОУ ,,Васил 

Левски“ с. Устрен са определени като второстепенни разпоредители с бюджет към община 

Джебел. 

С Решение № 162 е приета Наредба изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел. Същата 

е актуализирана и публикувана на сайта на община Джебел. 

Във връзка с Решение№ 163 са подадени и входирани 51 бр. заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от 

ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ от собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска 

агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за индивидуално ползване и отдаването им под наем 

за срок от 5 /пет/ стопански години с начало стопанската 2021/2022 г. /01.10.2021 г.-30.09.2022 г./   

Във връзка с Решение № 164 е подготвена и издадена Заповед №434/29.03.2021 г. от кмета на 

община Джебел.  

Във връзка с Решение № 165 общинска администрация е в процес на подготовка. 

Във връзка с Решение № 166 общинска администрация е в процес на подготовка.  

С Решение № 167 е приет отчетът за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 2020 г. в община 

Джебел. 

В изпълнение на Решение№ 168 са предприети мерки по процедурата за предоставяне за 

безвъзмездно управление на недвижимата културна ценност. Подадени са документи към 

Министерство на културата. 

Във връзка с Решение№ 169  на заседанието на Общото събрание на съдружниците на ВиК ООД 

присъства Емил Куцев –зам.-кмет, като гласува съгласно утвърдените от ОбС Джебел решения. 

Във връзка с Решение№ 170 изготвено е проектно предложение, което е подаденоза одобрение. 

С Решение № 171 е приет Списък с разпределението на жилищата, броят, видът и 

местонахождението им  за 2021 г. 

Във връзка с Решение № 172 е издадена Заповед №713/20.05.2021 г. от кмета на община Джебел. 

Във връзка с Решение № 173 е изготвен и одобрен ПУП – ПП /Подробен устройствен план – 

парцеларен план/ за ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ. Джебел, 

обл.Кърджали. Издадено е разрешение за строеж за обекта. 

Във връзка с Решение№ 174 е издадена заповед №509 от 16.04.2021г. от Кмета на община 

Джебел. 



 

Във връзка с Решение№ 175 Кмета на Община Джебел е упълномощен да подпише Запис на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” в размер на 36 605,24 лева, (словом: тридесет и шест хиляди  шестотин и пет лева и 

двадесет и четири стотинки) за обезпечаване на 40 % от авансово плащане за 2021 г.  

Във връзка с Решение№ 176 е изготвено проектно предложение, което е подадено през 

системата на ИСУН (ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА 

СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020) за одобрение. 

С Решение № 177 е приета Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. В процес на 

изпълнение е. 

С Решение № 178 е приет и одобрен Отчет за изпълнение на програмата за развитие на 

читалищната дейност в община Джебел през 2020 г. 

Във връзка с Решение № 179 е издадена Заповед №726/25.05.2021 г. от Кмета на община Джебел. 

В изпълнение на Решение№ 180 са изплатени еднократна безвъзмездна финансова помощ в 

одобреният размер  на съответните  лица. 

Във връзка с Решение № 181 има издадени заповеди за приетите с решението размери на 

трудови възнаграждения кмета на община Джебел, кметовете на населените места и кметски 

наместници, считано от 01.01.2021 година. 

Във връзка с Решение№ 182 е изготвена Заповед № 675/11.05.2021 г. на кмета на община Джебел 

и е създадена комисия, която изпълнява задълженията си по изпълнение на приетите Правила за 

реда и начина за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от община Джебел. 

Съгласно Решение№ 183  точките по дневния ред и  дейността на ВиК Кърджали са приети и 

одобрени. 

Във връзка с Решение № 184, точките по дневния ред и дейността на ВиК Кърджали са приети и 

одобрени. На заседанието присъства Емил Куцев – зам.-кмет в качеството си на упълномощен 

представител на Община Джебел. 

Във връзка с Решение№ 185 на заседание на Общото събрание на Многопрофилна болница за 

активно лечение ,,Д-р Атанас Дафовски‘‘ АД гр. Кърджали на 11.06.2021г.  присъства Емил Куцев – 

зам.-кмет в качеството му на упълномощен представител на Община Джебел, като гласува 

съгласно дадените му пълномощия и съобразно Решенията на ОбС Джебел. 

Във връзка с Решение№ 186 е изготвена Заповед № 945/30.06.2021 г. на Кмета на община 

Джебел, с което е извършено пълно освобождаване от заплащането на такса, дължими от 

родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование в 

детските градини на територията на община Джебел за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Във връзка с Решение №187 е издадена Заповед №921/24.06.2021 г. от Кмета на община Джебел. 

Във връзка с Решение № 188 е издадена Заповед №1123 от 2021г., от Кмета на община Джебел. 



По Решение№ 189 общинска администрация е процес на разработване на заповед (14 дневен 

срок за обжалване на решението на Обински съвет за одобряване на пазарните оценки). 

По Решение № 190 - В процес на разработване на заповед. 

По Решение № 191 има издадена Заповед № 1074/23.07.2021г. за прехвърляне право на 

собственост върху поземлен имот. 

Във връзка с Решение№ 192 e кандидатствано. Чака се одобрение. 

Във връзка с Решение № 193 - В процес на изготвяне на процедура по ЗОП. 

Във връзка с Решение № 194 от 28.05.2021г. е започната процедура по възлагането на линиите.  

Съставени са протоколи по реда на чл. 6, ал.3 от Наредба №2/ 15.03.2002г. на Министерство на 

транспорта и съобщения за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми. Изпратени са 

на Областния управител – гр. Кърджали. Направена е спешна мярка за удължаване на договорите 

до 31.09.2021г. 

         През отчетения период януари 2021 г. – юни 2021 г. кметът  на община Джебел не е връщал 

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

решения пред Административен съд . 

 

Изготвил 

Хайрие Мехмед 

Секретар на община Джебел 


