ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото
полугодие на 2016 г.
През първото полугодие на 2016 г. Общинският съвет е провел 7
/седем/ заседания, на които са приети 160 решения. С оглед осигуряване на
непрекъснатост на процеса на местното самоуправление, през първото
полугодие на 2016 г. общинската администрация е продължила да работи
по изпълнение на решенията на Общинския съвет и от минали години.
В предложените справки за хода на изпълнение на решенията са
включени 1 решение от 2006 г., 1 решение от 2008 г., 5 решения от 2012 г.,
5 решения от 2013 г., 7 решения от 2014 г., 24 решения от 2015 г. и 161
решения от 2016 г. или общо 204 решения.
Предлагам на вниманието Ви справки – Приложения 1, 2, 3 и 4.
• Справка – Приложение 1 за хода на изпълнение на решенията на
Общински съвет – Кърджали, от която е видно, че общинската
администрация е работила по изпълнението на 204 решения.
• Справка – Приложение 2 за хода на изпълнение на решенията на
Общински съвет – Кърджали през първото полугодие на 2016 г. по
дейности
По направления и дейности, в низходящ ред, приетите решения през
първото полугодие на 2016 г. са, както следва:
• Общинска собственост и стопански дейности – 41 %
• Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт,
туризъм -15,5 %
• Териториално развитие, архитектура, строителство и опазване на
околната среда – 14,3 %
• Стратегическо планиране и управление на проекти – 13,1 %
• Административно, правно и информационно осигуряване – 6,2 %
• Общински съвет – 5%
• Финансово-счетоводно осигуряване – 2,5 %
• Местни приходи – 1,2 %
• Други – 1,2%
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Процентно съотношение на решенията на Общински съвет - Кърджали
през първото полугодие на 2016 г. по дейности
Общински съв ет
5%

ФСО
2,5%

Местни приходи
1,2%
Други- 1,2%

Адм., прав но
информац. осигуряв ане
6,2%

Управление на проекти
13,1%

Териториално разв итие
арх., стр. и опазв ане на
околната среда
14,3%

Общинска собств еност
и стопански дейности
41%

Образование,
култура,здр.,
соц.дейности, спорт и
туризъм
15,5%

Както и през минали години, най-голям е делът на решенията,
Както и през минали години, най-голям е делът на решенията
свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.
• Справка – Приложение 3 на решенията на Общински съвет –
Кърджали, които са в процес на изпълнение. В нея е описано на
какъв етап е всяко едно решение, по които общинската
администрация продължава да работи.
• Справка – Приложение 4 за решенията на Общински съвет –
Кърджали, които са в съдебна процедура.
Обобщен в проценти крайният резултат към 30.06.2016 г. е:
• Изпълнени решения – 49 %
• В процес на изпълнение – 50,5 %
• В съдебна процедура – 0,5 %
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Приложение №1
за хода на изпълнение на решенията на Общински съвет –
Кърджали през първото полугодие на 2016 г.
№
по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Протокол №/дата
Решение № .....
Протокол
№31/30.11.2006 г.;
Решение №519
Протокол №6/20.03.2008
г.
Решение №73
Протокол №7/28.03.2012
г.;
Решение №56, Решение
№63, Решение №66,
Решение №70
Протокол
№17/13.12.2012 г.
Решение №274
Протокол №3/30.01.2013
г.;
Решение №19
Протокол №4/05.03.2013
г.;
Решение №47
Протокол №6/11.07.2013
г.;
Решение
№111,
Решение №129, Решение
№135
Протокол №3/27.03.2014
г.;
Решение №69, Решение
№70
Протокол №4/25.04.2014
г.;
Решение №86
Протокол №9/30.10.2014
г.
Решение №205
Протокол

Общ
брой
решения
1

Изпълнени
решения
---

Решения в
процес на
изпълнение
1

Решения в
съдебна
процедура
---

1

---

1

---

4

---

4

---

1

---

1

---

1

---

1

---

1

---

1

---

3

---

3

---

2

1

1

---

1

---

1

---

1

---

1

---

3

2

1

--3

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

№11/15.12.2014 г.;
Решение
№252,
Решение №257, Решение
№258
Протокол №1/29.01.2015
г.
Решение №21
Протокол №2/07.12.2015
г.
Решение №1, Решение
№2,
Решение
№4,
Решение №5, Решение
№8
Протокол №3/26.03.2015
г.
Решение №59, Решение
№73
Протокол №4/28.12.2015
г.
Решение №10, Решение
№11, Решение №12,
Решение №13, Решение
№14, Решение №15
Протокол №4/30.04.2015
г.
Решение №110
Протокол №5/28.05.2015
г.
Решение №137, Решение
№140
Протокол №7/22.07.2015
г.
Решение №174, Решение
№190, Решение №193,
Решение №195
Протокол №8/23.09.2015
г.
Решение №203, Решение
№214, Решение №218
Протокол №5/22.01.2016
г.
от Решение №16 до
Решение №21
Протокол №6/25.02.2015
г.
от Решение №22 до
Решение №36
Протокол №7/10.03.2016
г.

1

---

1

---

5

3

2

---

2

2

---

---

6

3

3

---

1

---

1

---

2

---

2

---

4

1

3

---

3

2

1

---

6

5

---

1
/Решение №16/

15

9

6

---

9

8

1

---

4

23.

24.

25.

26.

от Решение №37 до
Решение №45
Протокол №8/24.03.2016
г.
от Решение №46 до
Решение №86
Протокол №9/07.04.2016
г.
от Решение №87 до
Решение №98
Протокол
№10/20.05.2016 г.
от Решение №99 до
Решение №143
Протокол
№11/23.06.2016 г.
от Решение №144 до
Решение №176
ОБЩ БРОЙ:

41

33

8

---

12

5

7

---

45

26

19

---

33

---

33

---

204

100

103

1
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Приложение № 2

СПРАВКА
за хода по изпълнение на решенията на Общински съвет –
Кърджали през първото полугодие на 2016 г. по дейности
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Направление и
дейности

Брой
решения

Изпълнени

ВПИ

В съдебна
процедура

Общинска собственост и
стопански дейности
Образование, култура,
здравеопазване,
социални
дейности,
спорт и туризъм
Териториално развитие,
архитектура,
строителство и опазване
на околната среда
Стратегическо
планиране и управление
на проекти
Административно,
правно
и
информационно
осигуряване
Общински съвет
Финансово-счетоводно
осигуряване
Местни приходи

66

44

22

---

25

6

19

23

10

13

---

21

6

15

---

10

8

2

---

8
4

8
3

--1

-----

2

---

1

2
161

1
86

1
74

1
/Решение №16,
Протокол
№5/22.01.2016
г./
--1

Други
ОБЩ БРОЙ:
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Приложение № 3

СПРАВКА
за решенията на Общински съвет – Кърджали, които са в
процес на изпълнение през първото полугодие на 2016 г.
№
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Протокол №....

Решение №......

2.
Протокол
№31/30.11.2006 г.
Протокол №6/20.03.2008
г.
Протокол №7/28.03.2012
г.
Протокол №7/28.03.2012
г.
Протокол №7/28.03.2012
г.
Протокол №7/28.03.2012
г.
Протокол
№17/13.12.2012 г.
Протокол №3/30.01.2013
г.
Протокол №4/05.03.2013
г.

3.
Решение №519

СТЕПЕН НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.
В процес на изпълнение.

Решение №73

В процес на изпълнение.

Решение №56

В процес на изпълнение.

Решение №63

В процес на изпълнение.

Решение №66

В процес на изпълнение.

Решение №70

В процес на изпълнение.

Решение №274

В процес на изпълнение.

Решение №19

В процес на изпълнение.

Решение №47

Протокол №6/11.07.2013
г.
Протокол №6/11.07.2013
г.
Протокол №6/11.07.2013
г.
Протокол №3/27.03.2014
г.
Протокол №3/27.03.2014
г.
Протокол №4/25.04.2014
г.
Протокол №9/30.10.2014
г.
Протокол
№11/15.12.2014 г.
Протокол

Решение №111

В процес на изпълнение.
Предстои общо събрание на
сдружението.
В процес на изпълнение.

Решение №129

В процес на изпълнение.

Решение №135

В процес на изпълнение.

Решение №69

В процес на изпълнение.

Решение №70

В процес на изпълнение.

Решение №86

В процес на изпълнение.

Решение №205

В процес на изпълнение.

Решение №252

В процес на изпълнение.

Решение №257

В процес на изпълнение.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.

№11/15.12.2014 г.
Протокол
№11/15.12.2014 г.
Протокол №1/29.01.2015
г.
Протокол №3/26.03.2015
г.
Протокол №3/26.03.2015
г.
Протокол №4/30.04.2015
г.
Протокол №5/28.05.2015
г.
Протокол №5/28.05.2015
г.
Протокол №7/22.07.2015
г.
Протокол №7/22.07.2015
г.
Протокол №7/22.07.2015
г.
Протокол №7/22.07.2015
г.
Протокол №8/23.09.2015
г.

Решение №258

В процес на изпълнение.

Решение №21

В процес на изпълнение.

Решение №59

В процес на изпълнение.

Решение №73

В процес на изпълнение.

Решение №100

В процес на изпълнение.

Решение №137

В процес на изпълнение.

Решение №140

В процес на изпълнение.

Решение №174

В процес на изпълнение.

Решение №190

В процес на изпълнение.

Решение №193

В процес на изпълнение.

Решение №195

В процес на изпълнение.

Решение №203

В процес на изпълнение.
Имотите по т.1.1, 1.5, 1.6 са
обявени
и
продадени.
Имотите по т.1.3, 1.2, 1.4 не
са обявявани.
В процес на изпълнение.

Протокол №8/23.09.2015
г.
Протокол №8/23.09.2015
г.

Решение №214

Протокол №2/07.12.2015
г.
Протокол №2/07.12.2015
г.
Протокол №2/07.12.2015
г.

Решение №1

В
процес
на
изпълнение.Документацията
за предоставяне на активите
е внесена към Асоциация на
ВИК и Областен управител
с
Вх.№АВиК-0118/17.12.2015 г.
В процес на изпълнение.

Решение №2

В процес на изпълнение.

Решение №4

Протокол №2/07.12.2015
г.
Протокол №2/07.12.2015
г.
Протокол №4/28.12.2015

Решение №5

В процес на изпълнение.
Проектът
ще
бъде
подаден на 21.12.2015 г.
В процес на изпълнение.

Решение №8

В процес на изпълнение.

Решение №10

В процес на изпълнение.

Решение №218
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39.
40.
41.
42.
43.

г.
Протокол
г.
Протокол
г.
Протокол
г.
Протокол
г.
Протокол
г.

№4/28.12.2015

Решение №11

В процес на изпълнение.

№4/28.12.2015

Решение №12

В процес на изпълнение.

№4/28.12.2015

Решение №13

В процес на изпълнение.

№4/28.12.2015

Решение №14

В процес на изпълнение.

№4/28.12.2015

Решение №15

В процес на изпълнение.
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Приложение № 4
СПРАВКА
за решенията на Общински съвет – Кърджали, които са в съдебна
процедура през първото полугодие на 2016 г.
№
1.
1.

Протокол №....

Решение №......

2.
3.
Протокол №10/20.11.2014
На основание чл. 21, ал.1, т.8
г., Решение №241
от ЗМСМА, във връзка с
Решение № 177 по Протокол от
заседание на Общински съвет –
Кърджали,
проведено
на
07.11.2013 г., Общински съвет –
Кърджали реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за
изменение на Решение № 177 от
07.11.2013 г. в частта, отнасяща
се до определяне на терени за
поставяне на павилиони с
унифициран
дизайн,
както
следва:
Позиция 1 се променя от
бул.
„България”
/на
съществуваща спирка пред блок
№ 19/ на бул. „България” до
сградата на бивш ОНС /на
мястото
на
съществуващ
павилион/.
Позиция 2 се променя от
бул.
„Беломорски”
–
до
сладкарница
„Байкал”,
до
учителски
институт
”Л.
Каравелов” и до Окръжен съд на
бул.
„Беломорски”
–
до
сладкарница
„Байкал”,
до
учителски
институт
”Л.
Каравелов” и до сградата на
Административен
съд
Кърджали.
Позиция 8 се променя от
бул.
„Христо
Ботев”,
кв.
„Възрожденци” до бл. 13 и до
бл. 86 на кв. „Възрожденци”, ул.
„Райко Жинзифов” до жил. блок
№ 1 и на бул. „Христо Ботев” до
пощенски клон.
Позиция 9 се променя от

В СЪДЕБНА
ПРОЦЕДУРА
4.
Решението е оспорено
от
Областния
управител на област
Кърджали
пред
Административен съд
–
Кърджали.
С
решение
на
Административен съд
Кърджали,
–
решението е отменено.
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ул. „Захари Зограф” до бл. 37,
кв. „Възрожденци” на кв.
„Възрожденци”, бул. „Христо
Ботев”, ул. „Стефан Стамболов”до трафопоста.
Позиция 10 се променя
от бул. „Първи май”, кв. Гледка пред завод „Орфей” на кв.
„Веселчане, ул. „Синчец” - до
трафопоста.
Позиция 12 се променя
от район „ж.п. гара” на район
търговски обект „Кауфланд”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на
общината след влизане в сила на
настоящото решение да подпише
анекс към подписания договор за
наем.
2.

Протокол №3/26.03.2015 г.,
Решение №64

3.

Протокол №4/30.04.2015.
Решение №86

4.

Протокол №4/28.12.2015г.
Решение №9

1. ОТМЕНЯ Наредбата за
управление и реда за
ползване на гробищните
паркове в град Кърджали
и кметствата на Община
Кърджали,
приета
с
Решение
№203
от
23.12.2009
г.
на
Общински
съвет
–
Кърджали.
2. ПРИЕМА Наредба за
управление и реда за
ползване на гробищните
паркове в град Кърджали
и кметствата на Община
Кърджали. /Приложение
№1/.
ПРИЕМА на основание чл.45,
ал.9 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА
повторно Решение №64, прието
с Протокол №3/26.03.2015 г. на
Общински съвет – Кърджали.

В съдебна процедура.
Решението
е
обжалвано
пред
Върховен
административен съд
и се чака решението на
ВАС.

В съдебна процедура.
Решението
е
обжалвано
пред
Върховен
административен съд
и се чака решението на
ВАС.
Върнато от Областния
На основание чл. 21, управител за ново
ал.2 от Закона за местното разглеждане.
самоуправление и
местната
администрация, чл.9 от Закона за
местните данъци и такси,
Общински съвет – Кърджали
11

реши:
1. ОТМЕНЯ Раздел ІТакса битови отпадъци на Глава
втора-Местни
такси
от
Наредбата за определянето и
администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията
на
община
Кърджали.
2. ПРИЕМА нов Раздел ІТакса битови отпадъци на Глава
втора-Местни
такси
от
Наредбата за определянето и
администрирането на местните
такси и цени на услуги на
територията
на
община
Кърджали, както следва:
ГЛАВА ВТОРА.
Местни такси
РАЗДЕЛ І.
Такса за битови отпадъци
Чл. 20. (1) Такса
битови отпадъци се
дължи за услугите по
събирането, извозването и
обезвреждането в депа и
други съоръжения
на битовите отпадъци,
както и за поддържането
на чистотата на
териториите за
обществено ползване в
населените места.
Размерът на таксата
се определя за всяка
услуга по отделно –
сметосъбиране и
сметоизвозване,
обезвреждане на битови
отпадъци в депа или
други съоръжения, чистота
на териториите за
обществено ползване.
(2) Обхватът и качеството
на услугите по управление на
отпадъците са регламентирани с
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Програмата за управление на
отпадъците на Община Кърджали,
приета с Решение № 103 от
26.04.2012 г. На Общински съвет –
Кърджали и са в съответствие с
националната политика за
управление на отпадъците.
Чл. 21. (1) Конкретните
граници на районите и видът на
предлаганите услуги по чл. 20, ал.
1, както и честотата на
сметоизвозване се определят със
заповед на Кмета на Община
Кърджали. Заповедта се обявява
публично до 31 октомври на
предходната година.
(2) За имоти, намиращи се
извън районите, в които общината
е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци, се
събира такса за ползване на депо за
битови отпадъци и/или за
поддържане на чистотата на
териториите за обществено
ползване.
Чл. 22. (1) Таксата се
заплаща от:
1. Собственика на имота.
2. Ползвателя – при
учредено вещно право
на ползване.
3. Концесионера – при
предоставяне на
особено право на
ползване на концесия
4. Лицето, на което е
предоставен за
управление имот,
държавна или
общинска
собственост.
(2) Наемателите на
недвижими имоти общинска
собственост заплащат такса
битови отпадъци,
пропорционално на наетата от
тях част от имота, на касата на
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Община Кърджали.
Чл. 23. Таксата се
определя ежегодно за всяко
населено място въз основа на
одобрена с решение на
Общинския съвет план – сметка,
включваща необходимите
разходи за:
1. Осигуряване на съдове
за съхраняване на битовите
отпадъци – контейнери, кофи и
др.
2. Събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им
до депата или др. Инсталации и
съоръжения за третирането им.
3. Проучване,
проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или
други инсталации или
съоръжения за обезвреждане,
рециклиране, и оползотворяване
на битови отпадъци,
включително отчисленията по
чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците.
4. Почистване на
уличните платна, площадите,
алеите, парковете и др.
Територии от населените места,
предназначени за обществено
ползване.
Чл. 24. Годишният размер
на таксата се определя с решение
на Общинския съвет.
(1).Размерът на таксата се
определя в левове според
количеството на битовите
отпадъци.
1. Основа за определяне
на таксата за битови отпадъци за
услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване и обезвреждане
на битовите отпадъци в депа или
др. Съоръжения е количеството
на битовите отпадъци, събирани
в стандартен съд, разположен в
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границите на имота, /кофа 110 л.,
кофа 120л., кофа 240л., съд
“Бобър” 1100 л./ и при
определената по реда на чл. 21,
ал. 1 честота на извозване на
съда за годината.
2. За услугата по
почистване на териториите за
обществено ползване в
населените места, таксата се
определя на квадратен метър
площ на имота.
3.Когато не може да се
определи количеството на
битовите отпадъци за всеки
отделен имот за услугите по
сметосъбиране, сметоизвозване
и обезвреждане на битови
отпадъци, таксата се определя на
база квадратен метър разгъната
застроена площ на сградите.
(2). За имоти, които
представляват незастроени
терени и прилежащи площи към
сгради, попадащи в границите на
обслужваните райони, съгласно
Заповедта по чл.63, ал.2 от
ЗМДТ се дължи такса само за
услугата по почистване на
териториите за обществено
ползване.
(3). За заведения за
хранене и развлечение, които не
представляват недвижими имоти
по Закона за местните данъци и
такси, собствениците
/ползвателите/ им са длъжни да
сключват договор с община
Кърджали за услугите по
събиране, транспортиране и
обезвреждане на отпадъците, в
срок до 1 месец от началото на
дейността за текущата година, за
времето на осъществяване на
своята дейност на територията
на община Кърджали.
(4). Когато до края на
предходната година Общинският
съвет не е определил размер на
таксата за битови отпадъци за
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текущата година, таксата се
събира на база действащият
размер към 31 декември на
предходната година.
Чл. 25. (1) За определяне
на таксата според количеството
на битовите отпадъци, лицата по
чл. 22 подават “Заявление за
определяне на таксата за
сметосъбиране и сметоизвозване
и обезвреждане на битовите
отпадъци на база количеството
отпадъци” /Приложение № 1/.
Със заявлението се посочва вида
и броя съдове, които ще се
използват през годината,
съобразно обявената честота на
извозването на битовите
отпадъци, както и базови
параметри за недвижимия имот.
Всеки наемател попълва
самостоятелно декларация за
базовите параметри на нает имот
/Приложение № 2/, неразделна
част от заявлението.
(2) Видът и броят на
необходимите съдове за битови
отпадъци за имота се съгласуват
в отдел “Опазване на околната
среда” на Общинска
администрация Кърджали,
съобразно базовите параметри
на недвижимите имоти.
(3) Попълненото в 2
екземпляра Заявление, се подава
в Дирекция „Местни приходи”
към Общинска администрация
Кърджали, в срок до 30 ноември
на предходната година и се
завежда с входящ номер в
отделен регистър. Заявлението
се приема, но поражда
последици само след
съгласуването и от длъжностно
лице от отдел “Опазване на
околната среда” при Общинска
администрация Кърджали.
Несъгласуваните заявления се
връщат с придружително писмо
на подателя.
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(4)
По
внесеното
заявление се извършва проверка,
включително и за генерираното
количество битови отпадъци, въз
основа на “Ориентировъчни
диференцирани
норми
на
натрупване на твърди битови
отпадъци в недвижими имоти
/Приложение
№
3/
към
настоящата
наредба
и
емпирични данни от контролен
пункт. Длъжностното лице от
отдел “Опазване на околната
среда” удостоверява с подписа
си и печат на Община Кърджали
съгласуването на Заявлението и
го предава по служебен ред, в
Дирекция „Местни приходи” в
Община Кърджали.
(5) Дирекция „Местни
приходи” представя до 10
декември на текущата година в
отдел „Опазване на околната
среда” обобщена справка за
данните на всички имоти, за
които е подадено заявление за
плащане на база количество
отпадъци.
(6) Един екземпляр от
Заявлението се съхранява в
отдел “Опазване на околната
среда” до изтичане на текущата
година, след което се предава за
съхранение в учрежденски архив
за срок от 3 години.
(7) За придобитите или
влезли в експлоатация през
годината недвижими имоти,
Заявлението се подава в 60
дневен срок от датата на
придобиването
им,
или
издаването на разрешение за
ползване.
(8) Когато за имот не е
подадено Заявление в срок, или
не е съгласувано, или са заявени
неверни данни, или битовите
отпадъци не се изхвърлят в
определените за целта съдове,
годишната такса се заплаща на
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база квадратен метър разгъната
застроена площ на имота
съгласно чл.24, ал.1, т.2 и т.3. От
размера на дължимата годишна
такса се приспада платената
част, като върху разликата се
дължат
законови
лихви,
съгласно сроковете за плащане.
Чл. 26. (1) Таксата се
заплаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и
до 31октомври на годината, за
която е дължима.
(2) На предплатилите до
30 април за цялата година се
прави отстъпка в размер 5 на
сто.
(3) Неплатилите таксата в
горните
срокове
дължат
законова
лихва
за
всеки
просрочен ден.
(4) Уведомяването на
ползвателите на услугите за
дължимата от тях такса битови
отпадъци за съответния период и
срокове
за
заплащане
се
извършва
от
Общинска
администрация
Кърджали,
съгласно сроковете в Закона за
местните данъци и такси.
Чл. 27. (1) Собственикът
на новопридобит имот
дължи такса от началото
на
месеца, следващ месеца на
придобиване на имота.
(2) Когато ползването е
започнало преди окончателното
завършване на сградата, таксата
се дължи от началото на месеца,
следващ месеца, през който
ползването е започнало.
(3) За сгради, подлежащи
на събаряне, таксата се дължи
включително за месеца, през
който
е
преустановено
ползването.
Чл. 28. (1) Таксата се
събира от Дирекция „Местни
приходи”
при
Община
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Кърджали,
както
и
от
определените със заповед на
кмета служители от кметствата
и външни организации, с които
общината е сключила договор.
(2)
Кметовете
на
населените места и кметски
наместници в Община Кърджали
са длъжни да оказват пълно
съдействие на служителите на
Дирекция „Местни приходи”
при събиране на такса битови
отпадъци по места.
Чл. 29. (1) Не се събира
такса за услугата по
сметосъбиране и
сметоизвозване, за услугата по
обезвреждане на отпадъците в
депо и за услугата по
поддържане чистотата на
териториите за обществено
ползване, за урбанизирани
територии, в които услугата не
се предоставя от общината.
(2) За имоти със статут на
земеделски земи или земи от
горски фонд не се дължи такса
битови отпадъци, с изключение
на
застроените
земиза
действително застроени площи и
прилежащите и терени.
(3) Не се събира такса за
услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване и обезвреждане
на отпадъците за имоти в
урбанизирани територии, които
няма да се ползват през цялата
година и е подадена декларация
за това, подписана от всички
данъчно задължени лица за
имота, Приложение № 4 към
настоящата Наредба, до края на
предходната година, в Дирекция
„Местни приходи” в Община
Кърджали.
В
декларацията
данъчно задълженото лице дава
изрично съгласие за извършване
на проверки на имота от
общинска администрация за
консумирана
електроенергия
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и/или вода.
(4) За придобитите или
влезли в експлоатация през
годината имоти, декларация за
освобождаване от такса битови
отпадъци
за
услугите
по
сметосъбиране и сметоизвозване
и обезвреждане на отпадъците се
подава в 60 дневен срок от
датата на придобиването им, или
издаването на разрешение за
ползване.
(5)
Декларацията
се
приема от длъжностно лице и се
завежда в регистър, след
проверка на обстоятелствата
посочени в нея, като при
необходимост се изискват и
допълнителни документи. При
приемане на декларацията на
подателя се издава входящ
номер и дата. Декларацията се
приема, но поражда последици
само когато всички данъчно
задължени за имота лица са я
подписали.
(6) Дирекция „Местни
приходи”
представя
на
отдел“Опазване на околната
среда” в срок до 10 декември на
текущата година, обобщена
справка по населени места за
данните
на
освободените
жилищни
и
нежилищни
недвижими
имоти,
по
декларациите подадени към 30
ноември на годината.
(7) В течение на годината,
Дирекция „Местни приходи” и
отдел “Опазване на околната
среда”
извършват
самостоятелно
и
съвместно
проверки за обстоятелствата,
декларирани
по
ал.
3.
Проверката може да се базира и
на официална информация за
ползвани услуги в недвижимия
имот през текущата година на
фирмите
ЕВН
България
Електроразпределение- ЕАД и
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“Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Кърджали.
(8) При констатирано по
реда на ал. 7 ползване на
недвижимия
имот
–
консумирани през годината
електроенергия
над
100
Киловата и/или вода над 6
куб.м., таксата се определя на
основата по чл.24, ал.1, т.2 и т.3
и се дължи в троен размер.
(9)
От заплащане на
такса битови отпадъци се
освобождават:
1. читалищата;
2. музеите, галериите,
библиотеките;
3. молитвените домове за
законно
регистрираните
вероизповедания в страната,
ведно с прилежащите им терени;
Чл. 30. (1) Събраните от
Дирекция „Местни приходи”
приходи от такса битови
отпадъци
се
превеждат
ежедневно по бюджета на
Община Кърджали.
(2) Община Кърджали
изразходва постъпленията от
такса битови отпадъци за
покриване на разходите за
услугите по управление на
отпадъците, в съответствие с
одобрената от Общински съвет
план – сметка и сключените
договори за изпълнение на
услугите по реда на Закона за
обществените поръчки.
(3) При икономия на
разходите за дейностите по
управление на отпадъците и/или
преизпълнение на плана за
приходите от такса битови
отпадъци, установено към 30
ноември на текущата година,
Община Кърджали може да
ползва разликата за закупуване
на съдове за битови отпадъци
или
за
други
услуги
подобряващи качеството на
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услугите по управление на
отпадъците.
(4)
Неизразходваните
средства от събраната такса
битови отпадъци в края на
текущата година се включват в
приходно-разходната
плансметка
за
дейностите
по
управление на отпадъците за
следващата календарна година,
за целево изразходване.
и
3.ИЗМЕНЯ
ДОПЪЛВА чл.86, ал.1, т.1, от
Раздел ХІ на Наредбата за
определянето
и
администрирането на местните
такси и цени на услугите на
територията
на
Община
Кърджали, както следва:
Раздел ХІ: „Такси за
административни
услуги
предоставяни чрез комплексно
административно обслужване”,
чл. 86, ал. 1, т. 1
било:
„Комплексна
административна
услуга
–
Установяване
на
жилищни
нужди – картотекиране и
издаване на удостоверение –
9,00 лв.”,
става:
„Комплексна
административна
услуга
–
Установяване
на
жилищни
нужди – картотекиране и
издаване на удостоверение –
16,00 лв. – за заявителя”. За
всеки следващ пълнолетен член
на
семейството
или
домакинството по 12,00 лв.

Началник-сектор “АО”: ………………....
/инж. Б. ИБРЯМ/
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РАЗШИРЕНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ №3
№
1.
1.

Протокол
№....
2.

Решение №......

СТЕПЕН НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.
4.
Протокол
1.ОТМЕНЯ Решение №164/Б, прието с Протокол №12 от В процес на
№31/30.11.2006 заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на изпълнение.
г.,
25.11.2004 г.
Решение №519 2.ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 21, ал.1, т.15 от
ЗМСМА за участие на Община Кърджали в учредяването на
СДРУЖЕНИЕ
С
НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ
ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ в град Кърджали, съвместно с фондация
“ХЕРМЕС” със седалище и адрес на управление в град София.
3.ДАВА СЪГЛАСИЕ и ПРИЕМА в устава на сдружението да
се определят следните:
ЦЕЛИ – участие и съдействие за изпълнение на проекти
и подготовка на проекти за изграждане, довършване и
възстановяване на училища и детски градини; да осъществява
подпомагане, насърчаване и развитие на образователната
дейност и международния обмен в сферата на образованието;
засилено изучаване на чужди езици; отпускане на стипендии в
системата на образованието за всички степени на обучение;
стимулиране на надарени деца.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИНАГЕ НА ЦЕЛИТЕ: Набира и
обработва информация, свързана с целите на сдружението;
организира провеждането на регионални, национални и
международни форуми, семинари, срещи и други обществено
приети форми; осъществява обмен на програми и идеи във
връзка с подпомагане и развитие на образователната дейност;
организира набирането на средства и ги предоставя за
осъществяване на проучвания, проекти и съвместни
инициативи; извършва стопанска дейност и участва във
всякакви други дейности разрешени от закона; извършва
разяснителна и пропагандна дейност за привличане на
дарители от страната и чужбина; осъществява сътрудничество
със сходни по цели и дейности организации, като сдружението
може да извършва и стопанска дейност, като използва
приходите за постигане целите на сдружението.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: изграждане, довършване и
възстановяване на училища и детски градини, развитие,
усъвършенствуване и международен обмен в сферата на
образованието и засилено изучаване на чужди езици.
СРОК – сдружението да се учреди без срок.
4.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Кърджали да направи
имуществена вноска при учредяването на сдружението на
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2.

Протокол
№6/20.03.2008
г.
Решение №73

следния имот, представляващ незавършено училище с
разгърната застроена площ 15 913 кв.м., находящ се в
кв.”Възрожденци”, УПИ /парцел/ ХVI, кв.158, парцел XI-5650
и парцел VII-5650, кв.158 по ПУП на гр. Кърджали, актувани с
Акт за частна общинска собственост и с данъчна оценка
3 282522лева/ в т.ч. земя и сгради.
Преди
учредяването да се възложи пазарна оценка на имотите на
лицензиран оценител, която да се разгледа от експертен съвет
по приватизация и предоставяне на обекти и дейности на
концесия при Община Кърджали.
5.УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Кърджали да
участвува в учредителното събрание и да гласува за взимане на
решение за учредяването на сдружението, определяне вида,
наименованието, седалището, целите на сдружението и
средствата за тяхното постигане, предмета на дейност,
приемането на устава, според който разпореждането с
имуществото на сдружението да се извършва след решение на
общото събрание взето с пълно мнозинство, избирането на
управителен съвет и др. като подпише и учредителния акт.
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, В процес
ал.2, т.1 от НРПУРОИ на Община Кърджали и във връзка с изпълнение.
чл.14г, ал.2 от ЗГ за придобиване на имоти изключени от ДГФ,
чрез продажбата им от Областен управител на Област
Кърджали, както следва:
1. Имот №80004 в землището на с.Миладиново, Община
Кърджали с ЕКАТТЕ 48074, Община Кърджали при граници и
съседи имот №80005 Широколистна гора на МЗГ – Държавно
лесничейство – части от отдел 499, подотдели „а”, „г” в
териториалния обхват на Държавно лесничейство Кърджали с
площ от 1,717 дка за Санитарно охранителна зона към обект:
Водоснабдяване група Миладиново.
2. Имот №000114 в землището на с.Повет, Община
Кърджали с ЕКАТТЕ 56928, Община Кърджали при граници и
съседи имот №000115 – залесена горска територия на
Държавно лесничейство, част от отдел 716, част от подотдел
„в”, в териториалния обхват на дейност на
Държавно
лесничейство Кърджали с площ от 0,625 дка за Напорен
резервоар към обект: Водоснабдяване Зимзелен – Повет Панчево.
3. Имот №000204 в землището на с.Седловина, Община
Кърджали с ЕКАТТЕ 65975, Община Кърджали при граници и
съседи имот №000205 залесена горска територия на МЗГ –
Държавно лесничейство; №000202 Пасище с храсти на Община
Кърджали - част от отдел 713, подотдел „1”, в териториалния
обхват на Държавно лесничейство Кърджали с площ от 0,427
дка за Напорен резервоар към обект: Водоснабдяване група
Жинзифово.
4. Имоти с обща площ от 0,072 дка за шахти оттоци и
шахти въздушници, разпределителни шахти за обект:
Водоснабдяване група Жинзифово, както следва:
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- имот 000206 с площ 0,015 дка в землището на
с.Седловина, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 65975, Община
Кърджали при граници и съседи имот №000211- иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство – част от отдел 708,
подотдел „ж”, в териториалния обхват на Държавно
лесничейство Кърджали.
- имот 000207 с площ 0,009 дка в землището на
с.Седловина, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 65975, Община
Кърджали при граници и съседи имот №000211- иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство; № 000232 иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство – част от отдел 701,
подотдел „в”, в териториалния обхват на Държавно
лесничейство Кърджали.
- имот 000208 с площ 0,009 дка в землището на
с.Седловина, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 65975, Община
Кърджали при граници и съседи имот №000153 - иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство; № 000211 иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство – част от отдел 707,
подотдел „г”, в териториалния обхват на Държавно
лесничейство Кърджали.
- имот 000209 с площ 0,009 дка в землището на
с.Седловина, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 65975, Община
Кърджали при граници и съседи имот №000211 - иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство; № 000233 иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство – част от отдел 707,
подотдел „г”, в териториалния обхват на Държавно
лесничейство Кърджали.
- имот 000210 с площ 0,009 дка в землището на
с.Седловина, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 65975, Община
Кърджали при граници и съседи имот №000211 - иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство; № 000233 иглолистна
гора на МЗГ – Държавно лесничейство – част от отдел 706,
подотдел „в”, в териториалния обхват на Държавно
лесничейство Кърджали.
- имот 000014 с площ 0,012 дка в землището на с.
Широко поле, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 83315, Община
Кърджали в местността „Дор Тарла”, при граници и съседи
имот №000013 - иглолистна гора на МЗГ – Държавно
лесничейство – част от отдел 650, подотдел „4”, в
териториалния обхват на Държавно лесничейство Кърджали.
- имот 000015 с площ 0,009 дка в землището на с.
Широко поле, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 83315, Община
Кърджали в местността „Дор Тарла”, при граници и съседи
имот №000013 - иглолистна гора на МЗГ – Държавно
лесничейство – част от отдел 702, подотдел „5”, в
териториалния обхват на Държавно лесничейство Кърджали.
5. Имоти с обща площ 12,492 дка за обект:
Водоснабдяване група Мост – Бащино І – ви етап, Община
Кърджали, залесена и незалесена горска площ, част от отдел
503, част от подотдел „9” и част от отдел 595, част от подотдел
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„б” в териториалния обхват на Държавно лесничейство
Кърджали, представляващи имоти с номера, както следва:
- имот 010056 с площ 11,992 дка в землището на с.
Калоянци, Община Кърджали с ЕКАТТЕ 35540, Община
Кърджали при граници и съседи имот № 010057 –
горскостопанска територия на Държавно лесничейство и имот
№010085 – полски път на Кметство Калоянци.
- имот 015052 с площ 0,500 дка в землището на с.
Калоянци, Община Кърджали, Община Кърджали с ЕКАТТЕ
35540, Община Кърджали при граници и съседи имот №
015053 – широколистна гора на Държавно лесничейство.

3.

Протокол
№7/28.03.2012 г.;
Решение №56

4.

Протокол
№7/28.03.2012
г.;
Решение №63

5.

Протокол
№7/28.03.2012
г.;
Решение №66

ПРИЕМА на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА
Програма за устойчиво развитие на община Кърджали
през мандат 2011-2015 година - „За успеха на
Кърджали”, съгласно Приложение № 1.
ПРИЕМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА и чл. 40, ал. 2 от Закона за защита на
животните годишния отчет за 2011 година за
изпълнение на Програмата за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на
територията на гр. Кърджали, съгласно Приложение
№1.

В процес
изпълнение.

на

В процес на
изпълнение.Очак
ва се промяна в
Закона за защита
на
животните,
предстои
актуализация.

1. ОТМЕНЯ на основание чл. 21, ал. 2 от Закона В процес
за
местното
самоуправление
и
местната изпълнение.
администрация, Наредбата за регистрацията и
стопанисването на кучета на територията на Община
Кърджали.
2. ОТМЕНЯ на основание чл. 21, ал. 2 от Закона
за
местното
самоуправление
и
местната
администрация, т. 3 на чл. 3, ал.1 от Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред в Община
Кърджали.
3. ПРИЕМА на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните,
Наредба за придобиване, притежание и стопанисване
на кучетата и овладяване на популацията за
безстопанствените кучета на територията на Община
Кърджали.
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4. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на общината на
шестмесечие да внася в Общинския съвет отчет за
изпълнение и контрол на всички приети наредби.
6.

Протокол
№7/28.03.2012
г.;
Решение №70

1. ПРИЕМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и В процес
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и изпълнение.
местната администрация анализ на информацията от
мониторинга за качеството на атмосферния въздух,
почвите и водите, съгласно Приложение №1.
2. ЗАДЪЛЖАВА общинска администрация да
систематизира
данните за съдържанието на
замърсители в атмосферния въздух и да внася на
всяко тримесечие информация в Общинския съвет.

на

7.

Протокол
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия и В процес
№17/13.12.2012 чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Кърджали реши:
изпълнение.
г.;
Решение №274
1. ОТМЕНЯ Решение № 148, прието с Протокол № 11

на

от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на
24.09.2008 г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета да изгради на територията на
Община Кърджали доброволни формирования.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да
публикува в местните медии обявление за набиране на
доброволци.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да подаде
до директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" – МВР, заявление за вписване в
регистъра по чл. 47, ал. 1 от ЗЗБ на доброволното
формирование, при наличие на най-малко четирима желаещи
за едно формирование.
8.

Протокол
№3/30.01.2013
г.
Решение №19

9.

Протокол
№4/05.03.2013
г.
Решение №47

ПРИЕМА на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА
информация за дейността на „Пазар на производителите
Кърджали” ЕАД гр.Кърджали по изпълнение на Програмата за
финансова стабилизация на дружеството за периода 01.07.2012
– 31.12.2012 г. /Приложение №1/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кърджали реши:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Кърджали да стане член
на Сдружение „Бизнесинкубатор – 2003”.
ІІ. ПРИЕМА Устава на сдружението и ще съдейства за
постигане на целите на сдружението.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ за свой представител в сдружението
Кмета на Община Кърджали.
ІІІ. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Кърджали
да подаде заявление за членство до Управителния съвет на

В процес
изпълнение.

ан

В процес
изпълнение.

на
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сдружението и подпише декларация по чл. 10, ал.1 от устава на
сдружението.
10. Протокол

В процес на
ПРИЕМА на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и изпълнение.
чл. 40, ал. 2 от Закона за защита на животните Общинският Изготвен е нов
съвет годишния отчет за 2012 г., за изпълнение на Програмата отчет за 2014 г.
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на гр. Кърджали. /Приложение №1/

11. Протокол

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА В процес
Общински съвет-Кърджали реши:
изпълнение.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 18, ал.1, т. 2 от
Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 6, чл. 36в, ал.
1, ал. 2, ал. 3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане за разкриване на социална услуга
Център за обществена подкрепа в гр.Кърджали
като
делегирана от държавата дейност със следните параметри:
Капацитет – 50 лица;
Дата на откриване на социалната услуга:
01.10.2013 г.;
Численост на персонала – 10 души;
Средства за работна заплата и издръжка на
дейността:
съобразно
утвърдените
за
съответната година стандарти за социални
услуги, делегирани от държавата дейности,
финансирани чрез общинските бюджети.
2. ОПРЕДЕЛЯ за реализиране на социалната услуга в
общността първи етаж от бивша сграда на ОУ „Г. Бенковски”,
представляваща недвижим имот публична общинска
собственост, с акт за собственост №2120/26.02.2008 г., с
местонахождение
на
имота:
гр.Кърджали,
ул.”Републиканска”№46, поземлен имот с идентификатор
40909.106.122 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, одобрена
със Заповед №300-5-54 от 16.07.2003г. на Изпълнителния
директор на Агенция по кадастъра.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Кърджали да
направи предложение пред Регионална дирекция за социално
подпомагане – Кърджали за откриване на социалната услуга от
01.10.2013 г. като делегирана от държавата дейност, съгласно
утвърдената процедура.

на

12. Протокол

В процес
ПРИЕМА на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, изпълнение.
Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в
Община Кърджали за периода 2013 – 2016 г. /Приложение
№1/

на

13. Протокол

В процес
ПРИЕМА на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и изпълнение.

на

№6/11.07.2013
г.;
Решение №111

№6/11.07.2013
г.;
Решение №129

№6/11.07.2013
г.;
Решение №135

№3/27.03.2014
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г.;
Решение №69

14. Протокол
№3/27.03.201
4 г.;
Решение №70

чл.12., ал.2 и ал.7 от Правилника за прилагане на закона за
народна просвета, Програма за оптимизация на училищната
мрежа – 2014 / 2016 г. /Приложение 1/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.8 В процес
от ЗНП, чл.15, ал.1 от ППЗНП и чл.2 от Наредба изпълнение.
№7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата и детските градини на МОН, Общински съвет Кърджали реши:

на

І. ЗАКРИВА:
1. ГДГ с. Стремци, община Кърджали, считано
от 01.05.2014 г.
ІІ. ОТКРИВА ГДГ с. Три могили
ІІІ. ПРЕСТРУКТУРИРА мрежата от детски градини
на територията на Община Кърджали, считано от 01.05.2014 г.,
както следва:
1. Да се преобразуват, чрез вливане към ГДГ с.Три
могили, следните детски градини:
1.1. ЦДГ „Мики Маус” с. Стремци– 1 група;
1.2. ЦДГ „Звънче” с. Ястреб – 1 група.
2. Да се преобразуват, чрез вливане към ГДГ с. Чифлик
следните детски градини:
2.1. ЦДГ „Пепеляшка” с. Люляково – 1 група;
2.2. ЦДГ „Пинокио” с. Горна крепост – 1
група.
3. Да се преобразуват, чрез вливане към ОДЗ „Максим
Горки” - гр. Кърджали, като филиална детска
градина - ЦДГ „Детски рай”
с. Солище – 1
групa;
4. Да се преобразуват, чрез вливане към ОДЗ „Ян
Бибиян” гр. Кърджали, като филиална
детска градина - ЦДГ „ Снежанка”
с. Енчец – 2
групи;
5. Да се преобразуват, чрез вливане от ГДГ с. Чифлик
към ЦДГ с. Мост - като филиална детска градина ЦДГ с. Звиница - 1 групa;

15. Протокол

№4/25.04.2014
г.;
Решение №86

ІV. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Кърджали
да създаде необходимата организация за преструктурирането
на общинските детски градини.
На основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА В процес
и във връзка с чл.24, ал.1 от Закона за регоналното развитие, изпълнение.
Общински съвет – Кърджали реши:
1. ПРИЕМА План за развитие на община Кърджали за
периода 2014-2020 г. /Приложение №1/
2. Планът за развитие на община Кърджали за периода
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16. Протокол
№9/30.10.201
4 г.;
Решение
№205

2014-2020 г. да бъде публикуван на интернет страницата на
Община Кърджали.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13 от Закона
за общинския дълг и чл. 2 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на обществено обсъждане на проекти,
финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен
дълг от Община Кърджали, Общинският съвет на Община
Кърджали РЕШИ:

В процес на
изпълнение.
Подадено
е
искане за кредит.
Налице
е
сключен
Договор
за
1. ОТМЕНЯ Решение № 47 от 27.02.2014 г., съгласно кредит.
Протокол № 2 на Общински съвет – Кърджали за
поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с
осигуряване на финансирането за изпълнението на
Договор
DIR-51011116-С062
от
18.01.2013
г.
„Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на
ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и
реконструкция на водоснабдителната и канализационна
мрежа”;
2. ОТМЕНЯ Решение № 48 от 27.02.2014 г., съгласно
Протокол № 2 на Общински съвет – Кърджали за
поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с
осигуряване на съфинансиране на изпълнението на
Договор
DIR-51011116-С062
от
18.01.2013
г.
„Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на
ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и
реконструкция на водоснабдителната и канализационна
мрежа”;

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 13 от
Закона за общинския дълг и чл. 2 от Наредбата за условията и
реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,
финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен
дълг от Община Кърджали
Общинският съвет на Община Кърджали РЕШИ:
1. Община Кърджали да сключи договор за кредит с
„Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проект: „Интегриран воден
проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ
колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната
и канализационна мрежа”, финансиран от Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни
води”,
схема
BG161PO005/10/1.1/02/16
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, при следните
основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 8 663 496 лв. (осем
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милиона шестотин шестдесет и три хиляди
четиристотин деветдесет и шест лева);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за
общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от
датата на подписване на договора за кредит, с
възможност за предсрочно погасяване изцяло
или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – от
собствени бюджетни средства;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен
EURIBOR плюс максимална надбавка от 5.078 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и
разноски – съгласно ценовата политика на Фонд
ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи
на общината по член 6 от Закона за общинския
дълг;
2. ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА ПРАВА на Кмета на
Община Кърджали да подготви искането за кредит, да го
подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк”
АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и
фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
17. Протокол

ПРИЕМА на

основание чл.21, ал.1, т. 23 от

ЗМСМА В

процес

на

процес

на

№11/15.12.2014 План за действие на Община Кърджали в изпълнение на изпълнение.
г.;
Областната стратегия за интегриране на българските граждани
Решение №252 от ромски произход и други граждани в уязвимо социално

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2014 – 2020
г. /Приложение №1/
В

18. Протокол

№11/15.12.2014
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. изпълнение.
г.;
13 от Закона за общинския дълг и чл. 2 от Наредбата за
Решение №257 условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на

проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочени/или
краткосрочен дълг от Община Кърджали:
ИЗМЕНЯ Решение № 153, съгласно Протокол № 7 от
заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на
04.09.2013 г., както следва:
В частта по т. 1: Условия за погасяване; Срок за
погасяване – до 20 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
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изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
19. Протокол

ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. В

процес

на

В процес
изпълнение.
Изпълнени
дейностите
т.ІІІ
решението.

на

№11/15.12.2014 2 от ЗМСМА Кмета на Община Кърджали – инж. Хасан Азис изпълнение.
г.;
Исмаил да подпише Запис на заповед в полза на поемателя –
Решение №258 Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” –
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално
развитие”, за сумата от 187 555,69 лв. (сто осемдесет и седем
хиляди петстотин петдесет и пет лева и шестдесет и девет
стотинки), представляваща 35 (тридесет и пет ) процента от
стойността на предоставената от Договарящия орган
безвъзмездна финансова помощ по Договор BG161PO001/502/2012/014 проект „Техническа помощ за развитието на град
Кърджали” по Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г., Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”,
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на
ОПРР”, Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен
период”.

20. Протокол

№1/29.01.2015
г.;
Решение №21

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.1 от
Закона за общинската собственост и чл.19 от Закона за водите,
чл. 13, ал.1, т.2, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за
концесиите и чл.6, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона
за концесиите, Общински съвет-Кърджали реши:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на подготвителни
действия за провеждане на процедура за предоставяне на
концесия за срок от 25 години на следните микроязовири –
публична общинска собственост:
1. Микроязовир
с кадастрални номера №000133,
№000027 и №000818 по картата за възстановената собственост
на землищата на с.Невестино, с.Иванци и с.Рани лист, с
обща площ 66,633 дка, актуван с Акт за публична общинска
собственост №939/16.10.2002 год.
2. Микроязовир с кадастрален номер №011037 по
картата за възстановената собственост на землището на
с.Мургово, с площ 21,2737дка, актуван с Акт за публична
общинска собственост №2555/21.07.2009 год.
3. Микроязовир с кадастрален номер №012046 по
картата за възстановената собственост на землището на
с.Жинзифово, с площ 41,656 дка, актуван с Акт за публична
общинска собственост №917/30.09.2002 год.
4. Микроязовир с кадастрални номера №000028 и
№000086 по картата за възстановената собственост на
землищата на с.Соколяне и с.Ястреб, с обща площ
33,511дка, актуван с Акт за публична общинска собственост
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от

№1019/16.04.2003 год.
5. Микроязовир с кадастрален номер №000001 по
картата за възстановената собственост на землището на
с.Висока поляна, с площ 67,561 дка, актуван с Акт за
публична общинска собственост №1095/12.09.2003 год.
6. Микроязовир с кадастрални номера №012045,
№000045 и №000146 по картата за възстановената собственост
на землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, с
обща площ 9,398 дка, актуван с Акт за публична общинска
собственост №945/07.11.2002 год.
7. Микроязовир с кадастрален номер №000011 по
картата за възстановената собственост на землището на
с.Мъдрец, с площ 12,272дка, актуван с Акт за публична
общинска собственост №2549/20.07.2009 год.
8. Микроязовир с кадастрален номер .№000433 по
картата за възстановената собственост на землището на
с.Бели пласт, с площ 12,639 дка, актуван с Акт за публична
общинска собственост №2551/20.07.2009 год.
9. Микроязовир с кадастрални номера №000014 и
№000174 по картата за възстановената собственост на
землищата на с.Миладиново и с.Рудина, с обща площ 21,200
дка, актуван с Акт за публична общинска собственост
№941/07.11.2002 год.
10. Микроязовир с кадастрални номера №000036,
№000227, №000228 и №000271 по картата за възстановената
собственост на землищата на с.Божак, с.Крушевска и
с.Чеганци, с обща площ 47,405 дка, съгласно Акт за публична
общинска собственост №916/30.09.2002 год., АПОС
№1264/23.04.2004 год., АПОС №2545/17.07.2009 год. и АПОС
№2545/17.07.2009 год.
II. ОПРЕДЕЛЯ предмета на концесията – Управление,
поддържане и експлоатация на язовирите. Стопанските
дейности, които могат да се извършват са: риборазвъждане,
отглеждане на риба и други аквакултури, любителски и
спортен риболов, напояване, мероприятия за осигуряване
отдих, почивка и развлечение на населението и други
дейности, които биха могли да съпътстват основните
дейности, без да ги възпрепятстват.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината със заповед да
определи екип за осъществяване на подготвителните действия
за провеждане на процедура за предоставяне на концесия на
микроязовирите, свързани с изготвяне на обосновка на
концесията, възлагане изготвянето на концесионни анализи,
проект на доклад за откриване на процедура за предоставяне
на концесия, проект за обявление за провеждане на концесия,
проект на документи за участие в процедура и проект на
договор за концесия.
IV. След изпълнение на подготвителните дейности Кмета
на общината да внесе предложение в Общинския съвет за
откриване на процедура за предоставяне на концесия.
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21. Протокол

№3/26.03.2015
г.;
Решение №59

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 от В процес
Закона за закрила на детето, Общински съвет – Кърджали изпълнение.
реши:

на

І. ПРИЕМА Отчет за изпълнение на Програмата за
закрила на детето за 2014 г. /Приложение №1/.
ІІ. ПРИЕМА Общинска Програма за закрила на детето за
2015 г. /Приложение №2/
22. Протокол

№3/26.03.2015
г.;
Решение №73

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 50а, ал. 3 В процес
от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 73 и чл. 74 изпълнение.
от Правилника за прилагане на
Закона за физическото
възпитание и спорта, Общински съвет - Кърджали реши:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на
лицензирани спортни организации или спортни клубове на
спортен обект, представляващ: Стадион „Горубсо”, находящ
се в гр. Кърджали, парк ”Арпезос” с площ 21 862 кв.м. с
идентификатор 40909.117.17 по Кадастрална карта на гр.
Кърджали, актуван с Акт за публична общинска собственост
№2303 от 12.09.2008 г., и начална месечна наемна цена в
размер на 100 лв. без ДДС.
ІІ. Отдаването под наем да се извърши пряко за срок от
10 години.
ІІІ. Право да кандидатстват за отдаване под наем на
спортните обекта по т. І от настоящото решение имат само
спортните организации по чл. 10, ал. 2 от Закона за
физическото възпитание и спорта и спортните клубове по чл.
11 и чл. 12, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и
спорта.
ІV. ОПРЕДЕЛЯ следните изисквания към участниците
в процедурата:
1. да са лицензирани спортни организации;
2. да не са обявявани в несъстоятелност или да не са в
производство на несъстоятелност;
3. да не са в ликвидация;
4. да не са с отнета или прекратена спортна лицензия;
5. да не са лишени от правото да упражняват търговска
дейност;
6. да нямат парични задължения към държавата или
общината, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
7. да не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпления против собствеността или против
стопанството, освен ако са били реабилитирани;
8. да няма просрочени задължения, произтичащи от
ползването на спортни обекти и съоръжения –
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собственост на търговски дружества с 50 или над 50
на сто държавно или общинско участиe в капитала.
V. Исканията за наемане на обекта по т. І се подават до
кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на
настоящото решение. Документите за участие в процедурата се
получават от стая 513, ет. 5 на общинска администрация.
VІ. ОПРЕДЕЛЯ следните задължения към наемателите
на спортните обекти:
1. Да ползват обектите по предназначение за спортна
дейност;
2. Да заплащат разходите за ел. енергия и вода;
3. Да заплащат такса битови отпадъци;
4. Да застраховат обектите;
5. Да извършват текущ и основен ремонт за тяхна
сметка;
6. Да извършват всички мероприятия, свързани с
безопасното експлоатиране на обектите;
7. При необходимост да предоставят обекта
безвъзмездно за провеждане на културни и спортни
мероприятия от обществен характер;
8. Да предоставят безвъзмездно обекта на спортни
клубове за тренировъчна дейност;
9. Да предоставят безвъзмездно спортния обект за
ползване от детско-юношеските отбори.
VІІ.Кмета на Общината да обяви в местните вестници,
на таблото на общината и на електронната страница на
общината спортния обект – общинска собственост по т. І,
предвиден за отдаване под наем.
VІІІ. Кмета на Общината да проведе процедурата за
пряко отдаване под наем на обекта по т. І., съгласно
разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и
Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание
и спорта.
ІХ. В случай, че не са налице основания за пряко
отдаване под наем, кметът на общината да открие процедура за
конкурс.
Х. Кмета на общината да сключи договор за наем на
обекта по т. І от настоящото решение.

23. Протокол

№4/30.04.2015
г.;
Решение №100

В процес
ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1, т.23 от изпълнение.
ЗМСМА, Община Кърджали да представи проект
„Подобряване
базата
на
Център
за
социална
рехабилитация и интеграция на лица със зрителни
увреждания – Кърджали” за финансиране от Фонд „Социална
закрила” и поема 10% от строително-ремонтните дейности, но
не повече от 4000 лв.
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24. Протокол

В процес
ДАВА СЪГЛАСИЕ Кмета на Община Кърджали – инж. изпълнение.
Хасан Азис Исмаил да подпише Запис на заповед в полза на
поемателя – Министерство на културата - Програмен Оператор
за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства” за сумата от 187 050, 90 евро (сто осемдесет и седем
хиляди и петдесет евро и деведесет евроцента), съответно 365
839,76 лв. (триста шестдесет и пет хиляди осемстотин тридесет
и девет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща 25
(двадесет и пет ) процента от стойността на предоставената от
Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№24-10М1-28, проект „Перперикон- минало за бъдеще” по
Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното
наследство” на Програма БГ 08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)
2009-2014”.

на

25. Протокол

В процес
І. УТВЪРЖДАВА на основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА изпълнение.
и чл.26, ал. 3 и ал.4 от Закона за народната просвета, 36
автобусни линии за превоз на деца и ученици от учебните
заведения в рамките на транспортната схема на Община
Кърджали
за
учебната 2015/2016
година, съгласно
Приложение №1.
ІІ. При постъпване на докладни от директори на детски
градини и училища , че има деца и ученици, които трябва да се
извозват от населени места неотбелязани в маршрутното
разписание, с вътрешен протокол да се допълват утвърдените
маршрутни разписания

на

26. Протокол

ПРИЕМА на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.40,
ал.2 от Законаза защита на животните, Годишния отчет за 2014
г. за изпълнение на Програмата за обладяване на популацията
нна безстопанствените кучета на територията на гр.Кърджали.
/Приложение №1/
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2
от Закона за социално подпомагане, и в изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /20102015 г./ Общински съвет – Кърджали реши:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Кърджали да кандидатства с
проектно предложение по Оперативна праграма „Развитите на
човешките ресурси” 2014-2020, процедура за директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.

В процес
изпълнение.

на

В процес
изпълнение.

на

В процес
І. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното изпълнение.
самоуправление и местната администрация и чл.11,ал.1, т.1, 2 и

на

№5/28.05.2015
г.;
Решение №137

№5/28.05.2015
г.;
Решение №140

№7/22.07.2015
г.
Решение №174

27. Протокол

№7/22.07.2015
г.
Решение №190

28. Протокол

№7/22.07.2015
г.
Решение №193

36

3, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на
Министерство на образованието и науката за определяне броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена УТВЪРЖДАВА 79
поднормативни и слети паралелки.
ІІ. ДОФИНАНСИРА:
• 1 училище с 40 на сто, когато общия брой на
учениците в паралелките в І – VІІІ клас на
общообразователното училище е до 40 ученици;
• 9 училища с 20 на сто, когато общия брой ученици в
паралелките в І – VІІІ клас на общообразователните
училища е от 41 до 80 и над 80 ученици;
с 109 620.20 лв. разпределени съгласно единния разходен
стандарт за брой ученици допълващи поднормативните
паралелки до нормативни, съгласно Приложение № 1.
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали на
основание чл.11а , ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на
Министерство на образованието и науката за определяне броя
на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, да внесе в
Регионалния инспекторат на образование Кърджали
мотивирано предложение и Решението на Общински съвет за
разрешение на 19 самостоятелни и 7 слети поднормативни
паралелки с по малко от 10 ученици в паралелките на
територията на Община Кърджали за 2015/2016 учебна
година.
29. Протокол

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. В процес
44, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА да
се сключи Договор за изпълнение.
сътрудничество и побратимяване
между
община
Кърджали и община Мирянг, Република Корея.
2. УПЪЛНОМОЩАВА
Кмета
на
община
Кърджали да подпише договора за сътрудничество и
побратимяване с община Мирянг, Република Корея.

30. Протокол

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1 и
чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали
Общински съвет- Кърджали реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на следните имотичастна общинска собственост и определя пазарните им оценки,
както следва:

№7/22.07.2015
г.
Решение №195

№8/23.09.2015
г.
Решение №203

на

В процес на
изпълнение.
Имотите
по
т.1.1,1.5, 1.6 са
обявени
и
продадени.
Имотите
по
т.1.3,1.2,1.4 не са
1.1 Застроен УПИ V-3584, кв.187 по ПУП на обявявани.

гр.Кърджали,
кв.”ВъзрожденциПрилепци”,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
37

40909.114.144, с площ 567 кв.м. и начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по
Кадастрална карта на гр.Кърджали, ведно с
построената в него полумасивна двуетажна
жилищна сграда с идентификатор 40909.114.144.1,
със застроена площ 38 кв.м., актувани с Акт за
частна общинска собственост № 4288 от 24.04.2015
г., вписан в Службата по вписванията Кърджали с
Дв. Вх. № 1490 от 13.05.2015 г., парт. 35137,36340,
Акт № 61, том 5, дело 877/2015 г.и определя
пазарна оценка в размер на 28 900лв./без начислен
ДДС/.
1.2 Неурегулиран поземлен имот с № 80248.100.2 с
площ 1,583 дка находящ се в урбанизираната територия на
с.Чеганци, Община Кърджали, ведно с полумасивна складова
постройка със застроена площ 58 кв.м., актуван с Акт за
частна общинска собственост № 2643 от 20.01.2010 г., вписан в
Службата по вписванията Кърджали с Дв.вх. № 302 от
05.02.2010 г., парт.44,7536 Акт 193/2010 г., том І, дело 207/2010
г. и определя пазарна оценка в размер на 12 900 лв.
1.3 Бивше училище с.Звезден, находящо се в
урбанизираната територия на с.Звезден, Община Кърджали,
съставляващо едноетажна масивна сграда със застроена площ
98 кв.м., състоящо се от: две стаи и коридор, ведно с дворно
място, съставляващо неурегулиран поземлен имот с № 100.1 с
площ 2106 кв.м., актуван с Акт за частна общинска
собственост № 4280 от 06.04.2015 г., вписан в Службата по
вписванията Кърджали с Дв.вх. № 1192 от 21.04.2015 г.,
парт.35858, Акт 77, том 4, дело 690/2015 г. и определя пазарна
оценка в размер на 17 400лв.
1.4 Сграда на Бивше училище с.Каменарци, Община
Кърджали, едноетажна, масивна с избено помещение със
застроена площ 289 кв.м., ведно с дворно място, в което е
построена, съставляващо неурегулиран поземлен имот с площ
2 842 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №
1447 от 21.02.2005 г., вписан в Службата по вписванията
Кърджали с Дв.вх. № 659/16.03.2005 г., парт.44, АКТ № 39, том
ІІІ, дело 508/2005 г. и определя пазарна оценка в размер на
24 266 лв.

1.5 Незастроен УПИ ХХІІ, кв.27 по ПУП на
с.Мост, Община Кърджали с площ 392 кв.м.,
отреден за други дейности, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 4330 от 06.07.2015 г.,
вписан в Службата по вписванията Кърджали с
ДВ.вх. № 2543 от 14.07.2015 г., парт. 37937, Акт №
104, том 7, дело 1316/2015 г. и определя пазарна
38

оценка в размер на 3 650 лв. /без начислен ДДС/.
1.6 Незастроен УПИ VІІІ, кв.23 по ПУП на
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци- ІІІ-та част”,
ул.”Райко Жинзифов”, отреден за „ПСД”,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
40909.114.514, с площ 1 177 кв.м. и начин на трайно
ползване: За друг производствен складов обект по
Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт
за частна общинска собственост № 4312 от
12.06.2015 г., вписан в Службата по вписванията
Кърджали с ДВ.вх. № 2602 от 17.07.2015 г., парт.
16691, Акт № 143, том 7, дело 1354/2015 г. и
определя пазарна оценка в размер на 46 900 лв.
/без начислен ДДС/.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да
извърши всички действия по организацията и
провеждането на търговете.
3. На основание чл.35, ал.6 от ЗОС и чл.39,
ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали възлага
на Кмета на Общината да издаде заповеди и
сключи договори за покупко-продажба на имотите
по т.1 от настоящото решение.
31. Протокол

№8/23.09.2015
г.
Решение №214

В процес
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.12, ал.1 от изпълнение.
ЗОС, чл.12, ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Кърджали
реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предоставят безвъзмездно
за управление на НЧ „Огнище”, с.Стремци, община
Кърджали,части от имот публична общинска собственост
представляващ - четири стаи и хранилище, находящи се на Iви етаж в сградата на кметство с.Стремци, с обща площ 70,30
кв.м., актувана с Акт за публична общинска собственост
№771/03.09.2001 г. за срок от 10 години.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предоставят безвъзмездно
за управление на НЧ ”Прогрес” с.Калоянци, община Кърджали,
части от имот публична общинска собственост представляващ
- три стаи, находящи се на I-ви етаж в сградата на кметство
с.Калоянци, община Кърджали, с обща площ 100,00 кв.м. за
сорк от 10 години.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави безвъзмездно за
управление на НЧ ”Н.Й.Вапцаров” с.Конево, община
Кърджали,
имот
публична
общинска
собственост
представляващ - читалищна сграда, находяща се в с.Конево,
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пл.сн.46,пар.I, кв.5 по ЗРП на с.Конево, със застроена площ
163,40 кв.м., актувана с Акт за публична общинска собственост
№724/07.05.2001 г., за срок от 10 години.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави безвъзмездно
за управление на НЧ ”В.Левски” с.Бели пласт, община
Кърджали, част от имот публична общинска собственост
представляващ - една стая в сградата на кметство с.Бели пласт
с площ 72,00 кв.м., актувана с Акт за публична общинска
собственост №3067/25.04.2012 г., за сорк от 10 години.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да сключи
договори за предоставяне безвъзмездно за управление на
имотите по т.1,т.2 ,т.3 и т.4 от настоящото решение.
32. Протокол

№8/23.09.2015
г.
Решение №218

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във вр. с чл.12,
ал.4, във вр. с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
във вр. с чл.19 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Кърджали, Общински съвет - Кърджали ПРЕДОСТАВЯ за
стопанисване, поддържане и експлоатация, следния строеж:

В процес на
изпълнение.
Документацията
за предоставяне
на активите е
внесена
към
Асоциация
по
ВиК и Областен
с
СТРОЕЖ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА управител
КЪРДЖАЛИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ И ДОВЕЖДАЩ Вх.№ АВиК-01КОЛЕКТОР, РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 18/17.12.2015 г.
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА
И
КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА
СРЕДА 2007-2013 Г. ”
1.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
И
РАЗШИРЕНИЕ
НА
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА - І-ви и ІІ-ри ЕТАП;
2. КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА;
3. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ /ПСОВ/-КЪРДЖАЛИ, м. „Айрян дере” , землището на
гр.Кърджали;
4. ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУР А ДО ПСОВ КЪРДЖАЛИ:
- ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПСОВ - КЪРДЖАЛИ
/Главен клон VІІІ- ниска зона/, гр. Кърджали.
- ДОВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ДО ПСОВ – КЪРДЖАЛИ.
- ДОВЕЖДАЩ ЕЛЕКТРОПРОВОД 20кV до БКТП
„ПСОВ” – кабелна линия СрН 20кV от същ. стълб №13 на ВЛ
20кV „ОЦЗ ПС”.
5. ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛ 20кV -отклонение от ВЛ 20кV,
извод „Гледка” за ТПК –АПК, извън площадката на ПСОВ ГР.
КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ,
съгласно Протокол (Образец №16) от 14.08.2015 г. за
установяване годността за ползване на строеж, съставен от
Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № РД40

19-1359/10.08.2015 г., на Заместник-началника на ДНСК
на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „ВиК” ,
гр.Кърджали”.
ІІ. Общински съвет - Кърджали УПЪЛНОМОЩАВА И
ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да подпише
съответните документи за предаване на строежа.
33. Протокол

В процес
1. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от изпълнение.
ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Устава на НСОРБ
за делегати на община Кърджали в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България:
инж. Хасан Азис Исмаил – Кмет на община Кърджали и
Председателя на Общински съвет – Кърджали.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ при невъзможност за участие на
определените по т. 1 делегати в заседание на Общото събрание,
те да бъдат замествани от преупълномощен от кмета на
общината заместник кмет и от г-н Мухаррем Наим Мухаррем общински съветник.

на

34. Протокол

1. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от
ЗМСМА, чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие и чл.
62, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за
регионално развитие за представители на община Кърджали в
Областния съвет за развитие на област Кърджали: инж. Хасан
Азис Исмаил – Кмет на община Кърджали и Председателя на
Общински съвет – Кърджали.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ при невъзможност за участие на
определените по т.1 представители в работата на Областния
съвет за развитие на област Кърджали, те да бъдат замествани
от Сезгин Мюмюн Бекир - секретар на община Кърджали и от
Юсеин Велиайдин Ахмед - общински съветник.

В процес
изпълнение.

на

35. Протокол

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет - Кърджали реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за кандидатстване с проектно
предложение по Оперативна програма «Добро управление»,
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG05SFOP001-4.001
„Осигуряване
функциониране на мрежата от 27 областни информационни
центрове".
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за осигуряване на финансов
ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта
дейности и резултати.

В процес на
изпълнение.
Проектът
ще
бъде подаден на
21.12.2015 г.

36. Протокол

В процес
На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА , изпълнение.
Общински съвет - Кърджали реши:

№2/07.12.2015
г.
Решение №1

№2/07.12.2015
г.
Решение №2

№2/07.12.2015
г.
Решение №4

№2/07.12.2015
г.
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Решение №5

37. Протокол

№2/07.12.2015
г.
Решение №8

ДАВА СЪГЛАСИЕ Кмета на Община Кърджали – инж.
Хасан Азис Исмаил да подпише Запис на заповед в полза на
поемателя – Министерство на културата - Програмен Оператор
за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни
изкуства” за сумата от 187 050, 90 евро (сто осемдесет и седем
хиляди и петдесет евро и деведесет евроцента), съответно 365
839,76 лв. (триста шестдесет и пет хиляди осемстотин тридесет
и девет лева и седемдесет и шест стотинки), представляваща 25
(двадесет и пет ) процента от стойността на предоставената от
Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№24-10М1-28, проект „Перперикон - минало за бъдеще” по
Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното
наследство” на Програма БГ 08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство ( ФМ на ЕИП)
2009-2014”.
В процес
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА на основание чл.21, ал.1, т.2 изпълнение.
от ЗМСМА и във връзка с §17, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Изборния кодекс, структурата и
числеността на персонала в общинска администрация, както
следва:
1. ОДОБРЯВА броя на кметовете на населени места и
кметски наместници:
- до 25.10.2015 г.
кметски наместничества
- след 25.10.2015г.

- 46 броя кметства и две
- 94 броя кметства

2. ЗАКРИВА кметско наместничество с. Ненково,
считано от 25.10.2015г. поради придобиване статут на
кметство.
3. ОПРЕДЕЛЯ с. Голяма бара за кметско
наместничество, което включва следните населени места: с.
Върбенци, с. Илиница, с. Крушка, с. Мартино и с. Ходжовци.
4. ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Кърджали да
утвърди длъжностно щатно разписание на служителите в
кметствата, с изключение на специалистите към тях, които да
преминат на щат към отдел „ГРАОН” при община Кърджали.
5. Горепосочените промени да се отразят в
Устройствения правилник на общинска администрация – гр.
Кърджали.
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№4/28.12.2015
г.
Решение №10

1.
ПРИЕМА на основание чл. 66 от ЗМДТ и
разпоредбите в глава ІІІ, раздел І от същия закон и чл. 23 от
Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Кърджали, план-сметка за
дейностите по управление на отпадъците за 2016 година по
обобщени показатели, както следва:
ПРИХОДНО-РАЗХОДНА ПЛАНСМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2016г.
ПРИХОДИ ЗА
УСЛУГИТЕ ПО
УПРАВЛЕНИE НА
ОТПАДЪЦИТЕ за
2016г. ОБЩО:
4 960 000
От такса за битови
1
отпадъци
4 960 000
РАЗХОДИ ЗА
УСЛУГИТЕ ПО
УПРАВЛЕНИE НА
ОТПАДЪЦИТЕ за
2016г. ОБЩО:
4 960 000
2
Събиране и
транспортиране на
ТБО, в т.ч.:
3 036 000
2,1 Разходи за сметосъбиране
в града
2 520 000
2,2 Разходи за
сметосъбиране от селата
516 000
3
Обезвреждане на битови
отпадъци
760 000
3,1 Експлоатационни
разходи за депо с.
Вишеград за 2016г.
380 000
3,2 Отчисления по чл. 60 и
по чл. 64 от ЗУО
380 000
4
Поддържане чистотата
на териториите за
обществено ползване в
гр. Кърджали
1 164 000
4,1 Почистване на
обществени места в гр.
Кърджали
1 164 000
2. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.62, 63, 67 от ЗМДТ и
чл.25 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кърджали, размера на такса
битови отпадъци за 2016 г., както следва:
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2.1. За недвижими жилищни имоти в гр.Кърджали, в
границите посочени в заповед №1139 от 28.10.2015 г. на Кмета
на Община Кърджали, по видове услуги:
Вид услуга

І-ва услуга
Събиране
и
извозване
на ТБО
ІІ-ра
услуга
Обезврежд
ане на
ТБО в
депо
ІІІ-та
услуга
Поддържа
не
чистотата
на
територии
те за общ.
Ползване
ОБЩО

При подадено заявление по чл. 25 от
Наредбата за определяне на местните
такси и цени на услуги на за жилищни
имоти на територията на град Кърджали
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
Кофа
пластмас пластмас контейне
“Мева” офа кофа ова кофа
р
110л.
120л.
240л.
“Бобър”
1100л.
106 лв.
116 лв.
232 лв.
1065 лв.

37 лв.

40 лв.

80 лв.

366 лв.

За жилищни имоти - 0,04 лв. на кв. метър
площ на имота.

143 лв.
и 0,04
лв. на
кв.
метър
площ
на
имота

156
лв. и
0,04
лв. на
кв.
метър
площ
на
имота

312 лв.
и 0,04
лв. на
кв.
метър
площ
на
имота

1431 лв. и 0,04
лв.
на
кв.
метър площ на
имота

2.2. За недвижими нежилищни имоти в гр.Кърджали, в
границите посочени в заповед №1139 от 28.10.2015 г. на Кмета
на Община Кърджали, по видове услуги:

Вид
услуга

І-ва
услуга
Събиране
и

При подадено заявление по чл.
25 от Наредбата за определяне
на местните такси и цени на
услуги на за нежилищни имоти
на територията на град
Кърджали
1
1 брой 1 брой 1 брой
брой
пласт
пласт контей
Кофа масоф масова
нер
“Мев а кофа
кофа
“Бобъ
а”
120л.
240л.
р”
110л.
1100л.
106
116 лв. 232 лв.
1065
лв.
лв.
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извозване
на ТБО
ІІ-ра
услуга
Обезвреж
дане на
ТБО в
депо
ІІІ-та
услуга
Поддърж
ане
чистотата
на
територи
ите за
общ.
Ползване
ОБЩО

40 лв.

37
лв.

80лв.

366 лв.

За жилищни имоти - 0,16 лв. на кв.
метър площ на имота.

143
лв. и
0,16
лв. на
кв.
метър
площ
на
имота

156
лв. и
0,16
лв. на
кв.
метър
площ
на
имота

312
лв. и
0,16
лв. на
кв.
метър
площ
на
имота

1431 лв. и
0,16 лв. на
кв. метър
площ
на
имота

2.3. Когато не може да се определи количеството на
битовите отпадъци за всеки жилищен и нежилищен имот в гр.
Кърджали за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база
квадратен метър разгъната застроена площ на сградите, както
следва:
Вид услуга
І услуга сметосъбиране
и сметоизвозване
ІІ услуга
Обезвреждане на депо
ІІІ услуга
Почистване на
територии на
обществени места
ОБЩО

Жилищни имоти
цена лв.
0,59 лв.

Нежилищни имоти
цена лв.
6,27 лв.

0,15 лв.

1,57 лв.

0,04 лв.

0,16 лв.

0,78 лв.

8,00 лв.

2.4. За недвижими имоти в селата, включени в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване таксата се
определя, както следва:
• При подадено заявление по чл. 25 от Наредбата за
определяне на местните такси и цени на услуги на
територията на град Кърджали на вид и брой съдове
при два пъти месечно обслужване
–
–
–

на 1 бр. Мева 110 л. – 141 лв.;
на 1 бр. Палстмасова кофа 120 л. - 154 лв.;
на 1 бр. Пластмасова кофа 240 л. – 309 лв.;
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–
•

на 1 брой контейнер „Бобър“ 1100 л.- 1414 лв.

Когато не може да се определи количеството на
битовите отпадъци за всеки жилищен и нежилищен
имот в селата с организирано сметоизвозване, таксата
се определя на база квадратен метър разгъната
застроена площ на сградите, както следва:

Вид услуга
І услуга сметосъбиране
и сметоизвозване
ІІ услуга
Обезвреждане на депо
ОБЩО

Жилищни имоти
цена лв.
0,29 лв.

Нежилищни имоти
цена лв.
2,14 лв.

0,07 лв.

0,53 лв.

0,36 лв.

2,67 лв.

2.5. За недвижими имоти без организирано сметоизвозване се
дължи такса за обезвреждане на отпадъците, както следва:
- за жилищни имоти – 0,05 лв.
- за нежилищни имоти – 0,08 лв.
2.6. За имотите на учебните заведения на територията на
община Кърджали, използвани за учебния процес, такса битови
отпадъци се определя на база 7 лв. На брой учащ се в
съответното заведение за първа и втора услуга по управление
на отпадъци в съотношение, както следва:
• За първа услуга – Събиране и транспортиране на
битовите отпадъци – 4 лв.
• За втора услуга – Обезвреждане на битовите отпадъци –
3 лв.
Броят на учащите се определя към 01.01. на текущата година,
съгласно информационната система на Министерството на
образованието и науката – „Админ М”- за училищата и
Регистър на действащи и прекъснали студенти и докторанти –
за висшите учебни заведения.
39. Протокол

№4/28.12.2015
г.
Решение №11

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Кърджали реши:

В процес
изпълнение.

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване на особен залог в
полза на Министерство на околната среда и водите, върху
вземания, представляващи бъдещи приходи на Община
Кърджали, в изпълнение на
Споразумение №Д-33118/14.12.2015 г. и Анекс №Д-33-119/14.12.2015 г. към
Споразумение №Д-33-119/14.05.2014 г. между Община
Кърджали и Министерство на Околната Среда и
Водите(МОСВ) .
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали
изпълнението на всички действия по учредяването на особен
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на

залог в полза на МОСВ съобразно изискванията на Закона за
особените залози.
Приложение:
1.Споразумение №Д-33-118/14.12.2015 г.;
2. Анекс №Д-33-119/14.12.2015 г. към Споразумение №Д-33119/14.05.2014 г.;
В процес
изпълнение.

на

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, В процес
чл.221, т.11 от Търговския закон, чл.2, ал.1, т.18 и ал.3 от изпълнение.
Наредбата за упражняване на правата на собственост на
Община Кърджали върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества и сдружения с
нестопанска цел, чл.23, ал.1, т.1, ал.2 и 3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Кърджали, Общински съвет - Кърджали
реши:

на

40. Протокол

№4/28.12.2015
г.
Решение №12

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Общински
съвет – Кърджали реши:
I. ПРИЕМА предложените промени в стойностите на
обектите, съгласно Приложение №1.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да отрази
извършените промени в разчета за капиталови разходи през
2015 година.

41. Протокол

№4/28.12.2015
г.
Решение №13

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ „Пазар на производителите Кърджали” ЕАД гр.Кърджали, да предостави под наем, по
базисни цени, без търг и конкурс помещение в сграда
„Информационен
център
с
офиси”,
представляващо
самостоятелен офис №5 с площ 77.20 кв.м. и тераса с площ
19.00 кв.м., при съседи от дясно – офис №6, от ляво – проход,
за срок до 2020 г. на Община Кърджали.
ІІ. Помещението да се използва за фукционирането на
Областен информационен център в гр. Кърджали за периода
на реализирането на проектно предложение по Оперативна
програма «Добро управление» 2014-2020 г., процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функциониране на мрежата
от 27 областни информационни центрове".
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ІІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ в помещението да се извършва
текущ ремонт.
42. Протокол

№4/28.12.2015
г.
Решение №14

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, В процес
чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение.
изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги (2010-2015 г.) и във връзка с изискванията
по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9ОP001-2.002„Независим живот” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”20142020 Общински съвет - Кърджали реши:

на

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Кърджали да създаде
Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в
домашна среда и да поддържа услугите за срок не по-малък от
6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния
доклад по проекта.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се предостави стая 306,
намираща се на ІІІ етаж в Административна сграда /бивш
ОНС/, публична общинска собственост, намираща се на бул.
България, пл.сн. №1213, кв.95 по ПУП на гр.Кърджали за
безвъзмездно ползване от Центъра за предоставяне на
почасови услуги в общността и в домашна среда за срока за
изпълнение на проекта и срок не по-малък от три години от
датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.

43. Протокол

№4/28.12.2015
г.
Решение №15

На основание чл. 21, ал. 2, в изпълнение на правомощията В процес
по чл.21, ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и изпълнение.
местната администрация, във връзка с чл. 14 и чл. 17 от Закона
за общинския дълг, Общински съвет – Кърджали РЕШИ:
1. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Кърджали да отправи
искане до Министерство на финансите за трансформиране на
получения краткосрочен, целеви, временен, безлихвен заем в
дългосрочен безлихвен заем за покриване на задълженията на
Община Кърджали, възникнали по повод на наложена
финансова корекция по договори - Договор за изпълнение на
проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на
ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на
водоснабдителната и канализационна мрежа», Договор за
безвъзмездна финансова помощ DIR – 51011116-C062, в размер
на 5 134 521,71 лева, при следните условия:
- размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност –
до 5 134 521,71 лева;
- валута на дълга – лева;
- вид на дълга – дългосрочен безлихвен заем по смисъла на
чл.3, т.5 във връзка с чл.4 т.2 от ЗОД
- срок на погасяване – 20 години на равни последователни
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на

месечни вноски в размер на 21 393,84 лева, с възможност за
предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване;
- начин на обезпечение – съгласно Закона за публичните
финанси;
- условия за погасяване – съгласно ред и начин, определен
от Министъра на финансите;
- максимален лихвен процент, такси, комисионни и други –
0,00 лева.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Кърджали, да отправи
искането по т.1 от настоящето решение, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т.1.

Отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на
2016 г. е приет с Решение № 179 от 14.07.2016 г. на Общински съвет – Кърджали.
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