
Приложение 1  

към отчета за изпълнение на решенията на ОбС-Джебел 

за периода от юли 2021 до декември 2021 г. 

 

Решение 

№  

Относно Статус на 

изпълнение 
забележка 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ: 

 

Решение 

№195 

1. Предоставя за управление и експлоатация новоидентифициран актив 

,,Водоснабдяване на с.Софийци от ПС ,,Балабаново‘‘ 

2. Упълномощава и възлага на кмета на община Джебел да изпрати 

уведомително писмо до ,,Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ВиК‘‘ 

3. Упълномощава и възлага на кмета на община Джебел да подпише 

съответните документи за предаване на актива 

Изпълнено 

 
 

Решение 

№196 

Във връзка с получена покана за участие в общото събрание на съдружниците на 

,,ВиК‘‘-Кърджали, насрочено за 30.06.2021 г., Общински съвет-Джебел 

1. По т.1 от дневния ред приема нов съдружник в дружеството; 

2. По т.2 от дневния ред – взима решение за извършване на промени в 

дружествения договор; 

3. Упълномощава кмета на общината, г-н Неджми Али, да представлява 

Община Джебел в общото събрание; 

4. При отсъствие или невъзможност за присъствие на кмета на общината, 

упълномощава зам.-кмета  Емил Куцев  да представлява Община Джебел в 

Общото събрание на съдружниците 

Изпълнено 

Взето участие в 

Общото събрание 

 

Решение 

№197 

1. Обявява за частна общинска собственост 4172/4194 идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 20746.502.50 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед №РД-18-46 / 

13.07.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 4194 кв. 
метра. Трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно 

ползване - за обект за детско заведение, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 584/08.12.2017г. 
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за 

съставяне на aкт за частна общинска собственост на имота по т. 1. 

 

 

Продължава да се 

работи 
 



Решение 

№198 

Във връзка с получена покана за общо събрание на съдружниците, ОбС-Джебел: 

1. По т. 1 от дневния ред - приема нов съдружник в дружеството – 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД 

2. По т. 2 от дневния ред – взема решение за извършване на промени в 

дружествения договор на „В и К“ ООД – гр. Кърджали 

3. Упълномощава кмета на общината, г-н Неджми Али, да представлява 
Община Джебел в общото събрание на „ВиК“ ООД гр. Кърджали, насрочено за 

30.06.2021 г. 

4. При отсъствие или невъзможност за присъствие на кмета на общината, 

упълномощава зам.-кмета  Емил Куцев  да представлява Община Джебел в 

Общото събрание на съдружниците 

Изпълнено 

Взето участие в 

Общото събрание 

 

Решение№

 199 

Дава съгласие за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова 

помощ на нуждаещите се лица. 

Изпълнено 

със заповед на кмета 
 

Решение 

№200 

1. Приема пазарните оценки на имоти - частна общинска собственост, 

определени от лицензиран оценител и ги обявява за първоначална тръжна цена 

за продажба на имотите 

2. Упълномощава кмета на общината да проведе процедурата по 

провеждането на търг с явно наддаване за продажба на имотите и въз основа на 

резултатите от търга да сключи договор със спечелилите търга 

Открита процедура 

за провеждане на 

публичен търг за 

продажба на 

имотите 

 

Съгласно заповед: 

- №1089/29.07.21 г на кмета на 

община Джебел е открита 

процедурата  

 

Решение 

№201 

Утвърждава обособени позиции и линии за специализирани ученически 

автобусни линии на територията на община Джебел за учебната 2021/2022 

година 

Изпълнено 

съгласно Заповед № 

1270/13.09.2021 г. на 

кмета на общината 

След проведена обществена 

поръчка по ЗОП за 

възлагане на превоза по 

линии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12 и 13 са сключени 

договори със спечелилите 

фирми. Съгласно Заповед № 

1271/13.09.2021 г. на кмета 

на общината превоза на 

учениците по линии 11 и 14 

са определни да се 

извършват със автобуси, 

собственост община 

Джебел. 



Решение 

№202 

Във връзка с получена покана за участие в редовното заседание на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,  обслужвана от „В и 

К“ ООД – Кърджали, ОбС- Джебел: 

1. По т. 1 от дневния ред – приема годишния отчет за дейността на 

Асоциацията за 2019 г. 

По т. 2 от дн. ред – приема отч. за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 

2019 г. 

По т. 3 от дн. ред – приема год. отчет за дейността на Асоциацията за 2020 г. 

По т. 4 от дневния ред - приема отчета за изразходваните средства през  20 г. 

По т. 5 от дневния ред – приема бюджета на Асоциацията за 21 г. 

По т. 6 от дневния ред – приема подробна инвестиционна програма за 21 г. 

на  „В и К“ ООД – гр. Кърджали. 

По т. 7 от дневния ред – приема решение за сключване на Допълнително 

споразумение №2 към Договор за стопанисване 

По т. 8 от дневния ред – Не съгласува Бизнес план за развитие на дейността 

на „В и К“ ООД – гр. Кърджали 

2. Упълномощава кмета на общината, г-н Неджми Али, да представлява 

Община Джебел в общото събрание Асоциация по В и К; 

3. При отсъствие или невъзможност за присъствие на кмета на общината, 
упълномощава зам.-кмета  Емил Куцев  да представлява Община Джебел в 

Общото събрание на Асоциация по В и К, насрочено за 10.08.2021 г. /с резервна 

дата - 07.09.2021 г./. 

Изпълнено 

 

Взето участие в 

Общото събрание 

 

Решение 

№203 

Приема Плана за интегрирано развитие на Община Джебел за периода 2021-

2027 г. 

Изпълнено 

Съгласно чл.21, ал.3 

от ППЗРР Планът за 

интегрирано развитие 

на община Джебел е 

публикуван и на 

интернет страницата 

на общината, както и 

на Портала за 

обществени 

консултации на 

Министерския съвет. 

На основание чл.21, ал.2 от 

Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното 

развитие, приетият  План за 

интегрирано развитие на 

община Джебел 2021-2027 г. е 

изпратен и представен на 

Областния съвет за развитие 

чрез Областния управител на 

гр.Кърджали. 



Решение 

№204 
Приема Програмата за намаляване на риска при бедствия в Община Джебел 

В процес на 

изпълнение 

действащ период на 

изпълнение 2021-2025 г. 

Решение 

№205 

Приема „Отчет по  изпълнението на бюджета по приходната част към 

31.XII.2020  година.“ 
Приет отчет  

Решение 

№206 

Приема „Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет –  Джебел за 

периода от януари до юни 2021 г. 
Приет отчет  

Решение 

№207 

Приема „Отчет за дейността на Общински съвет - Джебел и неговите комисии за 

Първото полугодие  на 2021 г. /Януари 2021 – Юни 2021 г./“ 
Приет отчет  

Решение 

№208 

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

отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а 

именно:Самостоятелна обособена част с полезна площ 32.50 кв. метра, 

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., с първоначална месечна наемна цена за търг 63.38 

(шестдесет и три лева и 38 ст.) лв. без ДДС. 
 

Изпълнено 

На основание 

№1351/05.10.21 г. е 

открита процедура за 

провеждане на 

публичен търг 

 

Има сключен договор от 

11.11.2021 г. 

Решение 

№ 209 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги на община 
Джебел за 2022 г. 

2. Възлага на кмета на община Джебел да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

В процес на 

изпълнение 

продължават да се 

предоставят 

социалните услуги– 

Топъл обяд, 

Асистентска 

подкрепа, по 

механизма за личната 

помощ, ЦОП 

Спечелен е проект за 

предоставяне на услугата 

„Патронажна грижа“ със срок 

до 31.12.2022 г. 

До АСП са изпратени 

информация за картирането на 

социалните услуги, както и 

предложения за социалните 

услуги, които община Джебел 

има намерене да ги разкрие. 

Решението е в процес на 

изпълнение. 

 

Решение 

№210 

Приема План за действие на община Джебел в изпълнение на областната 

стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
(2021-2023). 

 

В процес на 

изпълнение 

Във връзка с това 

Решение информацията е 

изпратена до обл. адм. 

Кърджали за изготвяне на 

областната стратегия. 



Решение 

№ 211 

Определя броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, които не прилагат 

системата на делегирани бюджети на територията на община Джебел за учебната 

2021/2022 г., 

Изпълнено 

на основание Заповед 

№ 1273/13.09.21 г., 

на кмета на община 

Джебел 

 

Решение 

№ 212 

Предлага на Министъра на образованието и науката за включване на 

училищата и детските градини в списъка на средищните детски градини и 

училища за учебната 2021/2022 г 

Изпълнено 

С Решение № 833 на МС от 

1.12.2021 г. за приемане на 

Списък на средищните детски 

градини и училища в Република 

България, предложените 

училища и детски градини са 

определени за средищни. 

Решение 

№ 213 

Предлага на Министъра на образованието и науката за включване на Детска 

градина „Песнопой“, с. Припек в списъка на защитените детски градини и 

училища за учебната 2021/2022 г. 

Изпълнено 

С Решение № 832 на МС от 

1.12.2021 г. за приемане на 

Списък със защитените детски 

градини и защитените училища 

в Република България ДГ 

„Песнопой“ е определена като 

защитена. 

Решение 

№ 214 

Дава разрешение в училищата на територията на община Джебел за учебната 

2021/2022 г. да се утвърдят 6(шест) самостоятелни поднормативни паралелки по 

чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование(с не по-малко от 10 ученици) 

Изпълнено 

съгласно заповед № 

1275/13.09.2021 г. на 

кмета на община 

Джебел 

Изпратено е предложение до 

РУО -Кърджали за даване на 

разрешение да бъдат 
формирани паралелките по 

чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 

1 от Наредбата за 

финансирането на 
институциите в системата на 

предучилищното и 

училищното образование 
(по-малко от 10 ученици). 

с Решение 

№ 215 

Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в община Джебел през 2021 г., приета с Решение №150 от 28.01.2021 

г. на ОбС – гр. Джебел 

Изпълнено 

на основание Заповед 

№1319/29.09.2021 г. 

на кмета на община 

Джебел е 

 



актуализирана 

програмата 

Решение 

№216 

Дава съгласие да се продадaт чрез търг с явно наддаване, общински 

недвижими имоти частна общинска собственост 

Открита процедура 

за провеждане на 

публичен търг за 

продажба на 

имотите 

 

Съгласно заповед: 

- №1465/04.11.21 г на кмета на 

община Джебел е открита 

процедурата  

 

Решение 

№217 

Дава съгласие да се удължи до 30.04.2022 година, считано от 14.07.2021 г. 

срока на договор, сключен на 13.07.2014 г. между Община Джебел и Байрям Сали 

Мюмюн, за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска 

собственост. 

сключен анекс на 

29.09.2021 г. към 

договора за отдаване 

под наем 

 

Решение 

№218 

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

наем на части от имот публична общинска собственост. 

Открита процедура 

за провеждане на 

публичен търг 

съгласно заповед 

№135/05.10.21 г. 

Има сключен договор от 

11.11.2021 г. 

Решение 

№219 

Дава съгласие община Джебел да придобие безвъзмездно право на 

собственост върху имот държавна собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 55436.2.64 с площ 5763 кв. метра по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Папрат, община Джебел 

В процес на работа 

Изпратено е писмо за 

кореспонденция с министъра 

на регионалното развитие и 

благоустройството с наш изх. 

№А-94-00-1872/17.09.2021 г. 

Решение 

№220 

 

Дава съгласие за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на 

нуждаещите се лица 

 

Изпълнено 

със заповед на кмета 
 

Решение№

221 

Одобрява да се извърши втора  промяна на първоначалния „Разчет за 

финансиране на капиталови разходи на община Джебел за 2021 г.‘‘ 

Извършена 

промяна 

съгласно  Заповед № 

1308/27.09.2021 г. на 

кмета на община 

Джебел 

 

Решение№

222 

Завишава броя на децата във трета група (5 годишни деца) и в четвърта 

група ( 6 годишни деца) в ДГ „Щастливо детство”, гр. Джебел над максималния 

Изпълнено 

на основание Заповед 

№ 1274/13.09.2021 г. 

 



брой деца по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование с до 3 деца. 

 

на кмета на община 

Джебел 

Решение 

№223 

Подкрепя и дава съгласие на Община Джебел да участва (Одобрява участието 

на Община Джебел като партньор 1) в проект “Реконструкция на системата за 

отопление и охлаждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел“ по 
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“ по Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или 

за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“. 

Нереализирано  

Решение 

№224, 

(взето на 

база 

подписка) 

Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд на община 

Джебел, които да се отдават под наем без търг или конкурс за една стопанска 

година (2021/2022),  по съответните землища 

В процес на 

изпълнение 

има издадена заповед 

№ 1407/21.10.2021г. 

на кмета на община 

Джебел 

Започнато е сключването на 

едногодишни договори за 

отдаване под наем на 

маломерни имоти. 

Решение 

№ 225 

Дава съгласие да се удължи с 1 (една) година, считано от 24.11.2021 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. 

Изпълнено 

съгласно Заповед 

№1750/17.02.2021 г. 

на кмета на община 

Джебел. 

 

Решение 

№ 226 

Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи от Общински поземлен фонд, 

при начални тръжни наемни цени 

В процес на 

разработване на 

заповед 

 

 

Решение 

№227 

Одобрява пазарните оценки на имоти - частна общинска собственост, 

определени от лицензиран оценител 

Изпълнено 

съгласно Заповед 

№1477/ 08.11.2021 г. 

на кмета на община 

Джебел. 

 

Решение№

228 

Дава съгласие за трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи в текущи ремонти 

Изпълнено 

на основание Заповед 

№ 1308/27.09.2021 г. 

на кмета на община 

Джебел 

 



Решение 

№229 

Одобрява да се извърши трета  промяна на първоначалния „Разчет за 
финансиране на капиталови разходи на община Джебел за 2021г.,“ 

Извършена 

промяна  

на основание Заповед 

№ 1476/08.11.2021 г. 

на кмета на община 

Джебел. 

 

Решение 

№230 

1. Разрешава изготвяне на ПУП – ПП /Подробен устройствен план - 

парцеларен план/ за ПИ с идентификатор 62654.11.508 по КККР на с. Ридино, 

общ. Джебел, обл. Кърджали. 
2. Одобрява задание за изготвяне на ПУП – ПП /Подробен устройствен 

план – парцеларен план/ за ПИ с идентификатор 62654.11.508 по КККР на с. 

Ридино, общ. Джебел, обл. Кърджали. 

Изпълнено 

на основание Заповед 

№ 35/24.01.2022 г. на 

кмета на община 

Джебел 

 

Решение 

№231 

Разрешава изработване на  Подробен устройствен план- план за застрояване 
/ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 20746.10.201 с НТП «нива»  по 

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

предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за изграждане на 
обект ,,приемно-предавателна станция №6442“. 

В процес на 

изпълнение 
 

Решение 

№232 

Разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 20746.10.266 по КККР на гр. 

Джебел с НТП «нива» по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали, с цел 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, 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. 

В процес на 

изпълнение 
 

Решение 

№ 233 

Възлага Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт по утвърдена 
общинска и областна транспортни схеми, квоти на Община Джебел 

Изпълнено 

сключени договори с 

превозвачите за срок от 5 

години 

Решение 

№ 234 

Дава съгласие да се продаде  чрез търг с явно наддаване общински недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ: 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. м. (четиристотин деветдесет и три квадратни 

метра), отреден за жилищнo застрояване. Имотът е актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1123/05.03.2021 г. 
 

Открита процедура 

за провеждане на 

публичен търг 

съгласно заповед 

№1465/04.11.21 г. 

 

Решение 

№ 235 

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в община Джебел през 2021 г., като в раздел III, точка А се добавя 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: едноетажна 
масивна сграда с идентификатор 20746.502.1260.1 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г. на 

Актуализирана 

програма 

 

Със Заповед №1768/ 

22.12.2021г. на кмета на 

община Джебел 



Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 32 кв. метра и с 
предназначение: сграда за битови услуги. 

2. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на едноетажна масивна сграда с идентификатор 20746.502.1260.1 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

46/13.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК със застроена площ 32 кв. 

метра и с предназначение: сграда за битови услуги, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1229/20.10.2021г., с първоначална месечна наемна цена 

за търг 62.40 лв. (шестдесет и два лева, четиридесет стотинки) без ДДС. 

 е стартирана процедурата за 

провеждане на пубичен търг 

Решение 

№236 

Дава съгласие за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ 

на нуждаещите се лица 

Изпълнено 

със заповед на кмета 
 

Решение 

№237 

Одобрява и приема заведени в баланса на Община Джебел 

инвестициите в активи публична общинска собственост, извършени от 

„ВиК“ ООД – гр. Кърджали през 2021г., като са предадени за управление 
на „Асоциация по ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 

ООД – гр. Кърджали 

изпълнено  

Решение 

№ 238 

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

наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: 
Зъболекарски кабинет, находящ се в СЗС с. Припек, община Джебел с площ 25.00 

кв. метра, с предназначение развиване на медицинска дейност 

Открита процедура 

за провеждане на 

публичен търг 

съгласно заповед 

№16/14.01.22 г. 

 

Решение 

№239 

Одобрява План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за 

дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения 
и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за 

обществено ползване в населените места и селищните образувания в Община 

Джебел. 

В процес на 

изпълнение 

 

 

Решение 

№240 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Джебел, /приета с 

Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел - Протокол № 19; Изм. и доп. с 
Решение № 233 / Протокол № 26 от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / 

Протокол № 32 от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 

28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 

от 05.02.2019г./ 

В процес на 

изпълнение  

 

 

Решение 

№241 

Одобрява да се извърши четвърта промяна на първоначалния „Разчет за 

финансиране на капиталови разходи на община Джебел за 2021 г.“ 

Извършена 

промяна 
 



на осн. Заповед № 

17/14.01.2022 г. на 

кмета на общината 

Решение 

№ 242 

Одобрява да се извърши намаляване и увеличаване на съответните дейности, 
параграфи и подпараграфи, както дофинансиране на делигирани от държавата 

дейности със собствени приходи, разпределено по функции и дейности. 

Изпълнено 

на осн. Заповед № 

22/17.01.2022 г. на 

кмета на общината 

 

Решение 

№ 243 

Дава съгласие за отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ 

на нуждаещите се лица 

Изпълнено 

на основание 

издадена заповед от 

кмета на община 

Джебел 

 

Решение 

№ 244 

1. Дава съгласие община Джебел да кандидатства с проектно предложение 

„Ремонт на административна сграда – кметство с. Устрен, находящa се в УПИ I-

20, кв. 19 по ПУП на с. Устрен” за финансиране по мярка - мярка М01 
„Подобряване на обществената среда в населените места” на проект „Красива 

България“ за кампания 2022 г. 

2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими 
действия по изготвяне и внасяне на необходимите документи по изискванията на 

Проект „Красива България“ 2022 г. 

В процес на 

изчакване 

Входиран проект по линия 

на „Красива България“ за 
кампания 2022 г. 

 

През отчетения период юли 2021 г. – декември 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 . 

 

 


