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Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали и неговите
Постоянни комисии за 2009 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През изминалата 2009 г. Общински съвет – Кърджали е
провел общо 10 заседания, от които 9 редовни и 1 тържествено.
Приети са общо 210 решения.
Общинският съвет утвърди правилото за провеждане по
едно заседание на месец, при която практика се създават
нормални условия за протичане на процедурата по внасянето,
разпределянето, обсъждането и съгласуването на проектите в ПК,
а с това и постигането преди всичко на професионално равнище
на дебатите в заседателната зала.
С Решение №40 от 26.02.2009 г., Общинския съвет прие
план-график за заседанията си, като целта бе предварително да се
определят основните проблеми, по които да се организира позадълбочено проучване и формулиране на внесените за
обсъждане предложения.
През отчетния период на заседанията на Общинския съвет
са обсъдени 210 предложения. Средно на заседание са обсъждани
около 20 предложения, при запазване на средната
продължителност на едно заседание около 3 часа, което показва,
че Общинския съвет работи с по-голяма интензивност и
ефективност. Това е резултат от професионализма, проявяван в
заседанията на
ПК и на съгласуваност на равнище
Председателски съвет.
Преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на
заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
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/отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби
на общински имоти, прекратяване на съсобственост с физически
лица/, както докладни записки за определяне на размера на
местните данъци и такси; изменения и допълнения на наредби,
програми и правилници.
В чл.21, ал.1 от ЗМСМА са дефинирани правомощията на
Общинския съвет. Структурата на разгледаните проблеми и
взетите решения по тази класификация дава пълна представа как
са реализирани тези правомощия. През отчетния период са
разгледани и приети 80 решения по
предложения за
придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество; 27 са предложенията, отнасящи се до общинския
бюджет, местните такси, размера на трудовите възнаграждения и
средства за работни заплати; проблеми свързани с дейността и
управлението на общинските търговски дружества 18; 3 са
предложенията по създаване и одобряване на устройствени
планове, тяхното изменение при условията и по реда на ЗУТ; 3
решения за участие на общината в сдружения на местни власти в
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с
нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
14 решения са взети за утвърждаване на наредби, правилници,
стратегии, програми, планове за развитие, приети са 10 решения
от сферата на образованието, 8 решения за кандидатстване на
Община Кърджали по проекти по оперативни програми, 5
решения по екологични проблеми и 42 решения са
с
организационен характер.
През отчетния период Общинския съвет със свои решения е
изменил и допълнил няколко наредби, поради промени в
законовата уредба и възникващото задължение за унифициране
на общинските наредби с изменените закони, както следва:
- Наредба за определяне на местните данъци на
територията на Община Кърджали;
- Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на
Община Кърджали;
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- Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Кърджали;
- Наредба за условията и реда за придобиване, управление
и разпореждане с общински жилища;
- Наредба за упражняване правата на собственост на
Община Кърджали върху общинската част от капитала на
търговските дружества, граждански дружества и
сдружения с нестопанска цел;
- Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и
опазване на зелената система на територията на Община
Кърджали;
- Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в
Община Кърджали;
Приети нови наредби:
- Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на
строежи или части от тях от органите на Община
Кърджали;
- Наредба за провеждане на обществено обсъждане за
поемане на общински дълг в Община Кърджали;
- Наредба за критериите, условията и реда за финансово
подпомагане дейността на спортните клубове в община
Кърджали.
- Наредба за управление и ползване на гробищните
паркове в гр.Кърджали и кметствата на Община
Кърджали;
Приети програми:
- Програма за опазване на околната среда на Община
Кърджали за периода 2009 – 2013 г.;
- Програма за закрила на детето в Община Кърджали за
2009 г.;
- Програма за ограничаване на структурния дефицит на
Община Кърджали през 2009 г.;
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- Програмата за подобряване на качеството на
атмосферния въздух в Община Кърджали за 2009 -2013
г.;
- Програма за осигуряване на финансова стабилност и
ограничаване на разходите в Община Кърджали през
2010 г.;
Приет правилник:
- Правилник за дейността на Общински предприятие
„Обредни дейности” - гр.Кърджали.
Приета стратегия:
- Стратегия за развитие на физическото възпитание и
спорта в Община Кърджали за периода 2009 -2011 г.
Приети отчети:
- Отчет за реализираните сделки и приходи от продажба на
имоти общинска собственост през 2008 г.;
- Отчет за приходите и разходите на местната комисия по
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ за 2008 г.;
- Отчети за изпълнение на решенията на Общинския съвет;
- Отчет за изпълнение на Програмата на Кмета за
„Устойчиво развитие и европейско бъдеще на Община Кърджали
2007 -2011 г.”;
- Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични
вещества – Кърджали през 2008 г.;
- Отчет за организацията и дейността на Общинския съвет;
- Отчет на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
Община Кърджали за 2008 г.;
- Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в
Община Кърджали за 2008 г.;
- Отчет за изпълнение на Програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етнически малцинства 2007
– 2008 г.;
- Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Кърджали за 2008 г.;
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- Отчет за дейността на Обществения посредник;
- Отчетите на търговските дружества със 100% общинско
участие за 2008 г.
Във връзка с измененията на Закона за общинската
собственост, Общинския съвет е приел с Решение №160 от
27.11.2008 г. „Стратегия за управление на общинската
собственост на Община Кърджали за периода 2008 -2011 г.” и с
Решение № 24 от 26.02.2009 г. прие годишна „Програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през
2009 г.”.
Като пример за продажба на по-големи общински имоти
може да се посочат:
- продажбата на имот с идентификатор 40909.121.13,
находящ се в гр.Кърджали, бул.”България”, с площ 4 963 кв.м. с
достигната тръжна цена в размер на 600 хил. лв. /приета с
Решение №104/2009 г./;
- продажбата на имот с идентификатор 40909.106.530,
находящ се в гр.Кърджали, с площ 4413 кв.м. с достигната
тръжна цена в размер на 878 500 лв. /приета с Решение №88/2009
г./.
В изпълнение на изискванията на Закона за общинските
бюджети, Общинския съвет всяка календарна година приема
бюджета и отчета за неговото изпълнение от предходната година,
а така също и строителната програма на Община Кърджали. С
Решение №42 от 26.03.2009 г., Общинския съвет е приел
бюджета на Община Кърджали за 2009 г. в размер на 41 462 400
лв.
Важно е да отбележим, че през месец декември “Пазар на
производителите”
ЕАД,
Кърджали
получи
очакваното
съфинансиране по програма САПАРД, за изграденото и
функциониращо тържище в областния център в размер на 4 044
114, 39 лв.
С Решение №74 от 28.05.2009 г. Общинския съвет е приел
Декларация във връзка с преустановяване на замърсяването на
атмосферния въздух в гр.Кърджали с кадмий, олово и серен
диоксид, която се изпрати до държавните институции на Р
България и до Европейската комисия, за предприемане на
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незабавни мерки по създалия се екологичен проблем в Община
Кърджали. До момента е получен отговор единствено от
Европейската комисия. Във връзка с безучастието на държавните
институции, Общинския съвет прие последващо Решение
№139/2009 г., с което да се заведе дело срещу „ОЦК” АД,
гр.Кърджали, за замърсяването на атмосферния въздух и
здравния риск за населението на гр.Кърджали.
С Решение №138 от 30.09.2009 г. Общинския съвет се обяви
против реализирането на инвестиционното предложение
„Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на
златосъдържащи полиметални руди” на „Горубсо Кърджали” АД,
гр.Кърджали. Във връзка с приетото решението, Общинския
съвет е в съдебна процедура с „Горубсо Кърджали” АД.
С Решение №19 от 22.01.2009 г. Общинския съвет е избрал
Постоянна комисия по „Установяване на конфликт на интереси”
за мандат 2007 -2011 г., в състав включващ всички председатели
на ПК.
През отчетния период Общинския съвет е приел решения за
сключване на сътрудничество и побратимяване с голяма община
Измир, Р Турция и община Форли, Италия.
С Решение №166 от 21.10.2009 г. Общинския съвет е
удостоил със званието „Почетен гражданин на Община
Кърджали” г-жа Стефана Иванова Василева за изключителния й
принос за популяризирането на богатството и уникалността на
природата на Източните Родопи.
С решения на Общинския съвет през отчетния период са
отпуснати средства за лечение на тежко болни лица в размер на
25 000 лв. на общо 107 лица, от които 13 деца.
Оценка за добрата работа и взаимодействието на
Общинския съвет с общинската администрация е факта, че няма
нито едно оспорено решение от Кмета на общината и от
Областния управител.
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От страна на заинтересовани лица е оспорено Решение №
110 от 30.07.2009 г., с което Общинския съвет е дал съгласие да
се учреди възмездно право на строеж на „ЕКО ЕЛ ИНВЕСТ”
ООД – Кърджали, за изграждане на алтернативни източници на
ел. енергия /слънчеви колектори/. Административен съд –
Кърджали е прекратил производствата по преписките на двамата
жалбоподатели, които са в полза на Общински съвет – Кърджали.
През отчетния период съществени промени в системата за
контрол и отчитане изпълнението на взетите решения не са
постъпили. От началото на 2004 г. до момента решенията на
Общинския съвет се публикуват в сайта на Община Кърджали.
Поканата за заседанията на Общинския съвет се публикуват
в 4 местни вестника, като от тях двата са ежедневни и другите два
седмични.
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА
актовете на Общинския съвет се изпращат на Кмета на общината
и на Областния управител в 7 – дневен срок от приемането им.
Приетите актове на Общинския съвет се разгласяват на
населението чрез интернет страницата на общината и чрез
информационно табло в сградата на общинска администрация.
Актовете на Общинския съвет се обнародват и в „Държавен
вестник”, когато това се изисква от закона.
Важен напредък за дейността на Общинския съвет е, че през
месец декември се създаде електронен модел за достъп до
предложенията, които ще се разглеждат през съответния месец.
Известно е, че своята активност общинските съветници
проявяват най-пълно при участието си в работните органи на
ОбС – постоянните и временните комисии. Постоянните комисии
разглеждат проектите за решения и други актове, изготвят
доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за
решения по тях.
ПК по Бюджет и финанси е провела 12 заседания, на които
са разгледани 58 предложения.
ПК по Икономическа политика е провела 11 заседания, на
които са разгледани 97 предложения.
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ПК по Законност и обществен ред е провела 10 заседания,
на които са разгледани 67 предложения.
ПК по Устройство на територията е провела 9 заседания, на
които са разгледани 43 предложения.
ПК по Образование, култура и вероизповедания е провела 7
заседания, на които са разгледани 17 предложения.
ПК по Транспорт и комуникации е провела 12 заседания, на
които са разгледани 10 предложения.
ПК по Младежки дейности, спорт и туризъм е провела 7
заседания, на които са разгледани 12 предложения.
ПК по Здравеопазване и социални дейности е провела 9
заседания, на които са разгледани 15 предложения.
ПК по Екология и евроинтеграция е провела 7 заседания, на
които са разгледани 16 предложения.
Графика №1 показва отсъствието на общинските съветници
от заседанията на Постоянните комисии.
Графика№1
Я. Янев,Х. Бекир,
Н. Мюмюн, М. Ахмед,
С. Рамадан
3

С. Риза, Н. Шакир,
М. Шабан, Х. Апти,
С. Чанев
2

Б. Палов а,А. Шевкед,
Б. Юмер, А. Атанасов
4

Ф. Бекир,Е. Фахри,
Н. Пашинов, Г. Кючуков,
Х. Милев , З. Тончев ,
О. Камбер, О. Ив анов,
Г. Исмаил
1
Е.Чобан
19

А. Хабиб
5

Е.Гюркаш, В. Спасов,
М. Синабов
11

М. Багдасаров
7
А. Мехмед
10
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Постоянните комисии разглеждат предоставените им
проекти за решение и други актове, компетентно и
професионално съвместно със специалисти от общинска
администрация,
а когато е необходима специализирана
информация, на заседанията на комисиите се канят специалисти
компетентни в дадената област.
Често предложените уточнения и корекции от страна на
Постоянните комисии се приемат от вносителите на докладните
записки и на самото заседание те се подкрепят от всички
общински съветници. Становищата на комисиите са вземат след
задълбочена дискусия и гласуване за всяко предложение.
Положителен е факта, че Постоянните комисии в срок разглеждат
текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на
общината. В зависимост от компетентността за решаване на
поставения проблем те внасят предложения за одобряване от
Общинския съвет или упълномощават Кмета на общината да
предприеме необходимите мерки.
През отчетния период по всички внесени докладни записки
общинските съветници са приели конкретни решения и няма нито
една докладна, разглеждането на което да е забавено по един или
друг повод.
Съгласно чл.65, ал.3 от Правилника за дейността на
Общинския съвет през отчетния период са отправени общо 8
броя питания от тях 3 на общински съветници и 5 от граждани.
На всички отправени питания кмета на общината е отговорил и в
писмена и устна форма в законоустановения срок.
На основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА Общинския съвет е
сформирал с Решение №132/30.09.2009 г. Временна комисия за
изготвяне на предложение за лицата, които да бъдат избрани за
съдебни заседатели при Районен съд - Кърджали.
В рамките на отчетния период няма провалени заседания на
Общинския съвет.
Най-голяма активност в заседанията на Общинския съвет са
взели, следните общински съветници:
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Б. Палова - 26; Я. Янев – 19; В. Спасов - 16; О. Иванов - 15;
Н. Пашинов - 13; К. Колчева – 11; Ц. Караянчева – 10; М.
Багдасаров – 9; А. Атанасов – 4; Х. Бекир – 3; Е. Гюркаш – 2; Е.
Павлова – 2; Ю. Халим – 2; С. Чанев – 2; Г. Кючуков – 2; А.
Шевкед – 1; З. Тончев – 1; М. Синабов – 1;

Графика №2 показва присъствието
съветници на заседания на Общинския съвет.

на

общинските
Графика№2

41
36
31
26
21

41

40

40

41

16

36

41

40

38

38

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

32

11
6
1
-4
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

Справка за брой отсъствия на общинските съветници от
заседание на Общинския съвет.
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Графика№3

м.ХІ
Е.Назиф,
Х. Апти,
М. Синабов

м.Х
Е. Назиф

м.ХІІ
Е. Гюркаш,
А. Мехмед,
В. Спасов

м.ІХ

м. І.

м.ІІ
М. Синабов

м.ІV
м.ІІІ
В. Спасов

м.V.
Ф. Мурад, Х. Бекир,
Я. Янев , З. Тончев,
М. Синабов

м.VІІ
Г. Исмаил, Б. Юмер,
Б.Палов а,К.Колчев а,
В. Спасов , З. Тончев,
Н. Шакир, Е. Гюрка,
Ц. Караянчев а

В заключение на направения анализ може да се каже, че и
през отчетния период Общински съвет - Кърджали е бил
последователен в целите и намеренията си да разреши не малка
част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: ………………..
/ С. Неджиб/

12

13

