ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ДЖЕБЕЛ, 2007 – 2013 година
Период на отчета – 2007 -2010 г.
Общинския план за развитие на общината за периода 2007 – 2013 година е приет
с Решение на ОбС №123 от 28.04.2005 година. Той е плановата основа и рамка за
развитие на общината, който съобразно конюнктурата и тенденциите в развитието е
допълван и изменян с Решения на ОбС – РЕШЕНИЕ № 248/ 21.12.2009 Г. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ, ДЕТСКИ
ПЛОЩАДКИ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА НА СГРАДИ С ИСТОРИЧЕСКО И
РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ И ПОСТАВЯНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В
НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, РЕШЕНИЕ № 248/
21.12.2009 Г. - Изграждане на туристически посетителски център и допълнителни
атракции в община Джебел и разработване на Туристическа маркетингова стратегия.
В съответствие с целите и приоритетите, както и визията за развитие на общината
- УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ СЕЛСКА ОБЩИНА, СЪЗДАВАЩА
СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА ХОРАТА И ОРИЕНТИРАНА КЪМ
МЕСТНА
ПЕРЕСПЕКТИВА
ЗА
МЛАДЕЖТА,
ЧРЕЗ
ПОДОБРЕНА
ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА,
СЪЗДАВАНЕ
НА
ОБЛЕКЧЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНА И ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ И ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ СЕЛСКО
СТОПАНСТВО; ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ ОСНОВАНО НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРИРОДНИЯ И ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ, ОТВОРЕНО КООПЕРИРАНЕ ПРИ
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ И
МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ, НАЦИОНАЛНИ И
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ, ПЛАНИНСКИ И ГРАНИЧНИ РАЙОНИ са реализирани
дейности със съответните резултати, както следва:
П 1.: Приоритет 1.:

Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна
икономика, реализираща предимствата на местния
потенциал.

Специфична цел 1.:Привличане на нови иновационни и конкурентни
производства в общината.

Мярка 1.2.:
Изграждане на бизнес и технологична инфраструктура,
съответстваща на приоритетите на развитие на общинската икономика и
улесняваща бизнеса.
В тази връзка общината създаде консултативен бизнес – център за обмяна на
опит в сферата на животновъдството м/у НПО Еврорегион Еврос – Марица – Мерик, по
Програма Фар – средства от ЕС и собствено участие. Период на реализация: 11.2007 г.
– 11.2008 г., стойност на инвестицията – 302868 лева.
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За целесъобразно ползване на свободния сграден фонд и терени – общинска
собственост е приета Стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2008 – 2011 година/Решение № 133/05.12.2008 г. на ОбС/, като ежегодно са
приемани годишни програми за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост. За последните три години – 2008 – 2010 година са извършени общо 32
разпоредителни сделки по продажба и учредяване право на строеж на граждани и
юридически лица.
Мярка 1.З.: Привличане на инвестиции за максимално оползотворяване на
местните ресурси и пазарната им реализация
На територията на общината се намира минерален извор гр.Джебел –
изключителна държавна собственост, който към момента не е отдаден на концесия,
както и не е издадено разрешение за водоползване.
С Р Е Ш Е Н И Е № 43 от 8.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите,
на община Джебел се предостави безвъзмездно за управление и ползване находището
на минерална вода – изключителна държавна собственост, а именно: минерална вода от
находище „Джебел”.
Както всички знаем в миналото водата, която е на самоизлив от сондажа се
ползваше, както за пиене от населението, а така също – за спорт, отдих и даже
неофициално за лечение на различни заболявания. Много от гражданите и гостите на
гр.Джебел и общината са видяла ползата от топлата вода.
По една или друга причина, водата от извора не се ползваше, но ние сме убедени,
че тя е полезна, към нея има интерес и населението очаква с надежда, че ръководството
ще направи необходимото да се развие съответната база – според инвеститорския
интерес, както и интересите на гражданите.
Практиката по управлението на водата за общината е нова, и тепърва предстои да
се направят първите стъпки. На този етап след, като получихме Решението цитирано
по-горе - беше възложено и съответно изработен, и предаден – анализ на правното и
фактическо състояние на находището, както и възможностите за стопанисването и
управлението му от общината по Закона за водите.
Намерението на общинското ръководство е да посети съседни общини, които
ползват минерална вода и са с традиции в балнеолечението, с оглед да обмени опит и
да прецени какви са възможностите за развитие в нашата община.
Предстои комисия по Заповед на Директора на БДИБР – Пловдив да предаде за
безвъзмездно управление, изградените съоръжения.
В момента се правят проучвания за възможностите за ползването на водата.

Специфична цел 5.:Развитие на техническата инфраструктура, създаваща
условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка 5.1.: Доизграждане, рехабилитация и реконструкция на техническата
инфраструктура с общинско и над общинско значение.
•

Доизграждане и поддържане на общинската пътна мрежа

Реализирането на дейностите в тази насока са в съответствие с приоритетите
заложени в общинския план, приетата индикативна финансова таблица към ОПР, както и
приетата с Решение № 153 от 30.01.2009 г. на ОбС - Програма за управление, изграждане,
ремонт и поддържане на общинските пътища.
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В тази връзка най – значимите реализирани дейности, които съществено са
подобрили състоянието на общински пътища са: „Реконструкция и рехабилитация на
общински път Джебел-Кирково неговите разклони за селата Ридино и Козица”, проект
финансиран по програма ФАР, на обща стойност 606466 лева, реализиран в периода
10.2006 – 02.2008 г.. Рехабилитирани са 4,2 км общински пътища за селата Ридино и
Козица, “Реконструкция на МП-ІІІ-508-Джебел – Църквица – Синчец – ІІІ – 867 – откл.
за с.Жълтика, финансиран с целева субсидия от РБ, стойност на инвестицията 860418
лева, период на реализация – 2007 – 2008 г. и други. Ежегодно в съответствие с
утвърдените лимити за ремонти и изграждане на пътища по общинския бюджет се
изпълняват планови ремонти и реконструкции: За периода 2007 – 2010 г. са изпълнени
ремонти на общинските пътища: махала “Мащеница”/с.Папрат/, пътища за селата:
Слънчоглед, Великденче, Подвръх, Тютюнче, Стоманци/мах. към с.Ридино/,
Воденичарско, Ямино, Жълъдово и други, на обща стойност на инвестицията 2008-2010
г. – 695317 лева. В резултат на това състоянието се промени като актуална информация
даваме в Приложение № към доклада.
Нерешен към момента остава проблем свързан с деформациите на пътна отсечка
между селата Устрен и Генерал Гешево. През 2000 година на пътна отсечка между
селата Генерал Гешево и Жълъдово от път: ІІІ-8673”(Златоград-Бенковски)-ДобринциГенерал Гешево-Устрен-(Мрежичко-Припек)” се проявиха активни размествания на
земните пластове, при които пътят се деформира и стана практически непроходим.
Тази отсечка е част от републикански път и свърза селата Добринци, Генерал
Гешево и съставните махали с общинската пътна мрежа и гр.Джебел. Населението
което наброява района е около 500 жители. Селата по една или друга причина останаха
без обекти за обществено обслужване, а при необходимост от спешна медицинска
помощ положението е крайно критично и неблагоприятно за населението. Населението
на района поставя този проблем за решаване пред ръководството на общината, но ние
се оказва не можем да го разрешим, по няколко причини: Пътната отсечка е част от
републикански път. Общината няма налични бюджетни средства да реши проблема с
ремонта на пътя. Разчитаме решаването на проблема да стане в най-скоро време с
подкрепата на областна администрация и централните изпълнителни органи.
Изграждане на водоснабдителни групи за населени места в общината
(описани в индикативната таблица)
В процес на изпълнение е обект: “Водоснабдяване на махали на с.Папрат и
с.Мишевско. Обекта се финансира от ПУДООС и съфинансиране със собствени
средства но в момента е замразен. Стойност на изпълнения обем СМР: 656291 лева.
Търси се източник на финансиране на останалата част от проекта. Целта на
проекта е да се водоснабдят не водоснабдени с питейна вода селища – махала Горно
Папрат/с.Папрат/, махала Орлово/с.Папрат/, махала Мащеница /с.Папрат/ и с.Сипец.
В процес на издаване на разрешително за водоползване сме за Каптирани
водоизточници в землище Купците с цел водоснабдяване на селата Купците и Поточе.
Изработен е технически проект за Водоснабдяване на с.Устрен – махала Долна.
Целта е да се водоснабди долната махала от каптиран водоизточник, както и да
се подобри водоснабдяването на средна и горна махала, които са на режимно
водоснабдяване през летния период на годината.
• Реконструкция на водопроводната мрежа
Реконструира се и се поднови старата и амортизирана водопроводната мрежа на
гр.Джебел – централна част с дължина общо км., на обща стойност на инвестицията
2159410 лева.. финансирането беше смесено – средства от ПУДООС и целева субсидия от
•
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РБ.
Изпълнена е Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Припек на
стойност – 1 555736 лв. без ДДС, със целево финансиране и възлагане на
строителството от МРРБ, период на изпълнение: 2007 -2010 г., обща дължина 8110 м.
•

Подмяна на осветителните тела за улично осветление с енергоспестяващи

Общината е внесла проектно предложение: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г., ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 322 –
ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, „РЕКОНСТРУКЦИЯ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В
ГРАД ДЖЕБЕЛ”, стойност на инвестицията 1 955 829,71 лева. Реконструкцията и
изграждането на включената в проекта улична мрежа и тротоари, както и подмяната на
уличното осветление има за цел подобряване на условията, удобството и безопасността
на движението на територията на град Джебел, който е основния център за
предоставяне и развитие на административните услуги в общината.
Дейностите по проекта отговарят напълно на приоритетите и се вписват в
стратегическите цели на Общинския план за развитие на Община Джебел 2007-2013 г.
Това е отразено в Приоритет 2 - Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива
местна икономика, реализираща предимствата на местния потенциал, Цел 5 - Развитие
на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции,
растеж и заетост - Мярка 2.1. Доизграждане, рехабилитация и реконструкция на
техническата инфраструктура с общинско и над общинско значение.
Мярка 5.3.: Енергийна ефективност
В тази връзка е приета общинска програма за енергийна ефективност за периода
2006 – 2010 година/Решение №200 от 29.03.2006 г. на ОбС/, както и актуализирана
такава за периода 2010 – 2015 г. /Решение №300 от 07.06.2010 г. на ОбС/. С оглед
намаляването на енергийните разходи в общината и намаляване цената на найважните публични услуги – социално-здравните, както и в сферата на образованието
се извършиха следните по-важни дейности:
.
Извършен е енергиен одит на общински сгради с разгъната застроена площ над
1000 кв.м.: ОДЗ “Щастливо детство”, гр.Джебел, ЦДГ “Изгрев”, гр.Джебел, СОУ
“Паисий Хилендарски” с.Припек, ОУ с.Рогозче, Читалище и Поликлиника, гр.Джебел.
В изпълнение на предписаните мерки за енергийно саниране се изпълни
топлоизолация на външните стени на ОДЗ “Щастливо детство”, гр.Джебел, период на
реализация 2010 година, стойност на инвестицията 38494 лева, източник на
финансиране – собствени бюджетни средства.
Внесен е проект с наименование: „Повишаване на енергийната ефективност в
СОУ «Христо Ботев», гр. Джебел” по Оперативна програма „Регионално развитие”,
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество” Oперация 4.1:
„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за
енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки
общини”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-03/2010 на обща стойност до 1 170 000,63
лева и да осигури 15 % /възлизащи до 175 500,10 лева/ собствен принос от общата
стойност на посоченото проектно предложение.
Предприети са необходимите действия изискващи се от ЗЕЕ и нормативната
уредба за енергийна ефективност относно, кандидатстване за финансиране от Фонд за
Енергийна Ефективност за обекти: ОДЗ “Щастливо детство”, гр.Джебел и ЦДГ
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“Изгрев”, гр.Джебел, във връзка с прилагане на енергоспестяващи мерки. Финансираща
институция – Фонд за енергийна ефективност, стойност на инвестицията – 334 000
лева.
П 2: Приоритет 2:

Мярка 3.3:

Изграждане на жизнена среда покриваща националните
стандарти и осигуряваща привлекателност за населението,
насочена към потребностите на младите хора и
осигуряваща привлекателност за бизнеса.

Подкрепа на спортно-масовите и младежки дейности

В тази връзка ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 20072013 Г, Е ВНЕСЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 321 - ОСНОВНИ
УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ,
Подобряване на условията за живот в община Джебел чрез достъп на населението до
услуги свързани със свободно време и спорт и подобряване на пътната инфраструктура.
Конкретните цели на проектното предложение са:
- да се реконструира общински път KRZ 3074 в участъка от
кръстовището с път KRZ 2061 (гр. Джебел - с. Воденичарско) до с.
Търновци – от км 0+000 до км 2+623.65;
- да се реконструира общински път общински път KRZ 2061 в
участъка от гр. Джебел до с. Воденичарско – от км 0+822 до км
6+307.51, който свързва общински път с пътна мрежа III клас;
- да се подобри и доизгради спортен център в град Джебел, където по
настоящем е разположен градският стадион
което да подобри пътната и социална инфраструктура в населените места и да осигури
условия за социални контакти, отдих и отмора, както и за нормално придвижване на
местни и външни граждани, туристи и др. в рамките на общината.
Специфична цел 2: Повишаване на образователното равнище на населението
Мярка 2.1.: Разработване и реализиране на програми за ограмотяване,
квалификация, преквалификация и заетост на населението
в общината.
Мярка 2.2.: Подобряване на образователното обслужване на населението.
Съгласно общинския план за развитие профилите за обучение в професионалното
училище са насочени към пазарното търсене в района на общината и областта.
Приета е програма за повишаване квалификацията на населението във общината чрез
ПГ „Руска Пеева”.
Материално – техническата база на образованието се нуждае от коренно обновяване
в съответствие с новите изисквания на МОМН и предвид развитие на новите технологии ,
които ще способстват за повишаване качеството на обучение.
ОУ „Хр.Смирненски” с.Рогозче и СОУ „Хр.Ботев” гр.Джебел предвид оптимизиране
структурата на училищна мрежа са утвърдени, като средищни училища в общината.
На този етап не е възможно в условията на финансова и икономическа криза
приватизиране на предучилищните заведения от общината.
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Специфична цел 3: Подобряване на социално-здравните услуги за жителите на
общината.
Мярка 3.1:

Подобряване на здравните услуги

Разкритите лекарски практики в общината на този етап задоволяват нуждите на
населението. На общо практикуващите лекари и стоматолози са предоставени
медицински кабинети, оборудвани от самите тях.
Създадени са условия и подобрена мобилност до населените места за транспорт
при спешни неотложни случаи на медицинска помощ.
Общината подкрепя лица в неравностойно положение и диспансерно болни
нуждаещи се от периодични терапии/болни на хемодиализа/.
Здравните услуги в сектора на майчиното и детско здравеопазване и
възпроизводство на населението се водят на специален отчет от общината.
Мярка 3.2:Развитие на социално подпомагане и осигуряване, насочено към
потребностите на жителите на общината.
Приета е общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги и ангажименти
на общината и ДСП. През м.февруари 2011г. се откри и ЦОП, който ще дава възможност за
обхващане и допълнителна работа с деца в неравностойно положение.
С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз действа
още един социален проект с наименование „Подкрепа за достоен живот”- по схема за
представяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09.
Мярка 3.3: Подкрепа на спортно - масовите и младежки дейности.
Спортно – масовите и младежки дейности в общината са редовно подпомагани
от ОбА. Общинското ръководство има виждане за подобряване на материалната
база за развитие на масовия спорт. Създават се условия за спорт и отдих на
населението. Предстои ремонт на досега съществуващата база и изграждане на
нови спортни площадки.
Мярка 3.4: Подпомагане на социално-икономическото и културното развитие на Джебел.
Читалище „Хр.Смирненски” гр.Джебел се явява естествен център за
съхраняване и поддържане културните традиции на населението. Като най- голямо в
общината то търси възможности за разнообразяване на дейността си. Чрез
реализиране на различни курсове и мероприятия. Такъв естествен център са и
останалите 5 читалища в селата – Припек, Устрен, Мишевско, Рогозче и Плазище.
През 2010 и 2011г.благодарение на спечелени проекти в библиотеките на
читалищата в гр.Джебел, Припек и Мишевско започнаха да функционират
„Глобалните библиотеки”. Непрекъсната се обновява и книжния фонд.
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Към читалищата в гр.Джебел и с.Припек функционират самодейни групи за
турски и български фолклор, които са активни участници в различни прегледи на
национално, областно и международно ниво. Такава дейност развива и ОДК в
гр.Джебел.

П 4: Приоритет 4
Интегриране на общината към региона, на национално и
международно ниво: Реализиране на възможностите за коопериране със съседни
общини за осъществяване на регионални и трансгрансгранични инициативи

Специфична цел 1: Развитие на нетрадиционен туризъм
Мярка 4.1.:
паметници.

Експониране на природните и културно исторически

Предстои реализиране на партньорства с община Момчилград, Ардино и
Златоград за разработване на туристически маршрути включващи обекти на
съответната община.
Специфична цел 4: Опазване качествата на околната среда
Мярка 4.2.: Прилагане на законово изискуемите екологични оценки и
надзор над стопанските дейности с оглед стриктно спазване
на законодателството за опазване на околната среда.
Мярка 4.3.:
Технически и технологични мерки, изграждане и
оптимизиране на поддържаща инфраструктура.
Специфична цел 5: Подобряване на благоустройството в общината

•

Изпълнена е Битова канализация на с.Припек на стойност – 3577841 лева,
финансирана и възложена за изпълнение от МРРБ, период на изпълнение 2007 –
2010 г., дължина – 5598,80 м

Инвентаризирани са нерегламентираните сметища.
Общинската администрация Джебел не разполага с данни за отпадъците по
видове, формирани на територията и. Може да се прогнозират единствено твърдите
битови отпадъци. Освен тях се формират и минимални количества строителни и
промишлени не опасни отпадъци. Отпадъците се генерират в жилищните райони
/основно органични – домакински, градински и др.; метали, хартия, стъкло, пластмаса,
текстилни и строителни/. Други точки на генериране са промишлените предприятия и
здравните пунктове. Системата за събиране на ТБО в Общината е съвместна. При този
вид система всички видове отпадъци се събират в общ съд, а не в различни, както е при
разделната система.
Организирано е сметосъбирането за гр.Джебел. Останалите населени места имат
локални сметища – нерегламентирани, както следва:

7

СПИСЪК
ОТНОСНО: Нерегламентирани сметища в общината в периода 2004
- 2009 г.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

населени
места
и население
Великденче
Воденичарско
Генерал
Гешево
гр.Джебел
Добринци
Душинково
Козица
Мишевско
Папрат
Плазище
Припек
Ридино
Рогозче
Слънчоглед
Устрен
Чакалци
общо

бр.сметища
ф.тип 2004 2005
VІІ
1
1
VІІ
1
1
VІІ
ІV
VІІ
VІ
VІІ
VІ
VІІ
VІІ
VІ
VІІ
VІ
VІІІ
VІ
VІІІ

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

2006
1
1

2007
1
1

2008
1
1

2009
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Депонирани битови отпадъци на депо с.Вълкович, от
организираното сметосъбиране за гр.Джебел
Наименование

години
ед.

1

2

събрано количество

м-ка

битови отпадъци

тона

2004

2005

2006

2007

2008

2009

430

450

460

500

560

594

3374

3294

3285

3251

3291

3315

население по наст.
адрес - гр.Джебел

бр.

население по наст.
3
4

адрес - общината

бр.

7846

7788

7791

7799

7901

7961

Дял на обсл.население

%

35,69

35,57

35,72

35,65

36,18

36,55

Норма на натрупване

кг/ж

на ТБО

Община Джебел не разполага с представителни данни относно генерацията на
твърди битови отпадъци на своята територия. Основната причина за това е липсата на
кантар и система за регистриране на входящите количества и асортимент на
общинското депо. Съществуват отчетни данни за гр.Джебел и няколко села, посочени в
приложената таблица:
нас.място годишно количество депонирани
отпадъци в тонове

8

община
Джебел

2006
512

2007
567

2008
604

В момента е преустановено депонирането на битови отпадъци на депото в
с.Вълкович, като събраните в контейнерите битови отпадъци от организираното
сметосъбиране се возят до сметището в с.Вишеград/община Кърджали/.
Приета е програма за управление на отпадъците 2009 -2014 година/Решение №
272 от 19.03.2010 г. на ОбС/. Съгласно същата следва да се изработи поетапна
програма с предвидени разходи, в рамките на годишния бюджет за почистване на
съществуващите не регламентирани депа. В програмата е приет краен срок за
ликвидиране на старите замърсявания – 2012 година, за населени места – с население
над 500 жители.
В началото на 2009 г. започнаха строителните работи по ИСПА Мярка № 2003
BG 16 P PE 019 “Регионален център за управление на отпадъците, Кърджали”.
Мярката се изпълнява едновременно в два лота “Регионален център за
управление на отпадъците и седем претоварни станции” - Лот 1 и “Закриване на стари
сметища за битови отпадъци” - Лот 2.
За цялостната реорганизация и смяна на системата за сметосъбиране и
сметоизвозване общината предвижда закупуване на нова техника: нов тип контейнери
за смет /тип бобър/ и сметоизвозващ автомобил с голям капацитет на извозване до
сметището в с.Вишеград общ.Кърджали.
В периода 2004 -2007 г. се изпълни: "Корекция на градско дере, централна част,
район"Топливо", гр.Джебел", стойност на инвестицията 1115114 лева, финансиран от
ПУДООС, дължина 651 м, с което се ликвидираха стари огнища на замърсяване –
заблатяване на коритото.
П 4: Приоритет 4 Интегриране на общината към региона, на национално и
международно ниво: Реализиране на възможностите за коопериране със
съседни общини за осъществяване на регионални и трансгрансгранични
инициативи
Специфична цел 1: Развитие на нетрадиционен туризъм
Мярка 4.1.:
паметници.

Експониране на природните и културно исторически

С Решение № 335 от 13.09.2010 г. ОбС прие Програма за развитие на
туризма в община Джебел.
Общината е подготвила проектно предложение по Мярка 313 от Програма за
развитие на селските райони: „Изграждане туристически посетителски център и
допълнителни атракции в община Джебел и разработване на туристическа
маркетингова стратегия”.
Планираната за разработване маркетингова стратегия ще бъде насочена към
планиране на начините за привличане на по-голям брой посетители в общината; оценка
на силни и слаби страни на туризма в района; намиране на нови привлекателни за
туристите места и атракционни за в бъдеще и много други. Тази разработка се прави
само под формата на проучване на документално ниво. С реализирането на тези
дейности, считаме, че ще подпомогне в значителна степен развитието на туризма,
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каквито дадености има на територията на общината. Това от своя страна ще допринесе
да се оживи развитието на общината в следващите години.
Предстои реализиране на партньорства с община Момчилград, Ардино и
Златоград за разработване на туристически маршрути включващи обекти на
съответната община.
Информация за изпълнените и реализиращи се проекти със средства на ЕС,
национално финансиране или със собствени средства в периода 2008 – 20011
година е дадена в приложената справка.

/вд

КМЕТ:………….
/Б.ЮМЕР/
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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Т У К

ДОКЛАДНА

ЗАПИСКА

ОТ: БАХРИ ЮМЕР – КМЕТ НА ОБЩИНАТА
ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, 2007 – 2013 година, Период на отчета – 2007 -2010 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. С Р Е Ш Е Н И Е № 43 от 8.02.2011г. на Министъра на околната
среда и водите, на община Джебел се предоставя безвъзмездно за управление и
ползване находището на минерална вода – изключителна държавна собственост, а
именно: минерална вода от находище „Джебел”.
Към настоящата докладна записка е приложено заверено фото – копие на
Решението.
Както всички знаем в миналото водата, която е на самоизлив от сондажа се
ползваше, както за пиене от населението, а така също – за спорт, отдих и даже
неофициално за лечение на различни заболявания. Много от гражданите и гостите на
гр.Джебел и общината са видяла ползата от топлата вода.
По една или друга причина, водата от извора не се ползваше, но ние сме убедени,
че тя е полезна, към нея има интерес и населението очаква с надежда, че ръководството
ще направи необходимото да се развие съответната база – според инвеститорския
интерес, както и интересите на гражданите.
Практиката по управлението на водата за общината е нова, и тепърва предстои да
се направят първите стъпки. На този етап от водещи експерти в БАПВ беше изработен
и предаден – анализ на правното и фактическо състояние на находището, както и
възможностите за стопанисването и управлението му от общината по Закона за водите.
Задълженията и правомощията на общината и нейните органи се съдържат
основно в Закона за водите и издаденото Р Е Ш Е Н И Е № 43 от 8.02.2011г. на
Министъра на околната среда и водите.
Намерението на общинското ръководство е да посети съседни общини, които
ползват минерална вода и са с традиции в балнеолечението, с оглед да обмени опит и
да прецени какви са възможностите за развитие в нашата община.
Предстои комисия по Заповед на Директора на БДИБР – Пловдив да предаде за
безвъзмездно управление, изградените съоръжения.
В момента се правят проучвания за възможностите за ползването на водата.
Според т.3.1. на Р Е Ш Е Н И Е № 43 от 8.02.2011г. на Министъра на околната
среда и водите, Кметът на общината следва да възложи допроучване на находището:
оценка на експлоатационните му ресурси, за издаване на сертификат или
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балнеологична оценка за качеството на минералните води и за определяне на зона за
защита на находището и санитарно-охранителна зона около съоръжението. Водени са
преговори с БАПВ за извършване на тази услуга.
Предвид горе изнесеното, предлагам ОбС да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Да се предприемат необходимите действия за допроучване на находището:
оценка на експлоатационните му ресурси, за издаване на сертификат или
балнеологична оценка за качеството на минералните води и за определяне на зона за
защита на находището и санитарно-охранителна зона около съоръжението.
2. Да се поготви и внесе в ОбС проект на тарифа за таксите за водовземане от
анходището.
3. Да се направи проучване и предложение на местата за общо водовземане – от
обществени чешми.
Приложение: съгласно текста

/ВД

КМЕТ:……………..
/Б.ЮМЕР/
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От няколко века тютюнът е осигурявал поминъка на населението на
общината.
Надяваме се да остане основна селскостопанска култура.Възможностите за
алтернативно земеделие са почти незначителни, поради специфичните природно
климатични условия

ТПК “Златолист” – гр.Джебел:
Кооперацията е с дейност в съответствие със Закона за кооперациите и членува в
Националния съюз на ТПК.Разполага с база и е с традиции главно в сферата на
битовите услуги:шивашки,фризьорски,тенекеджийски,метални,стругарски и др. да се
изтрие
В миналото в производствената и административна дейност са били ангажирани 200 –
250 души, а в момента броят им е – 8 души, персонал необходим само за подържане и
управление на собствеността.
Производствените предприятия са 7 бр.
“Български тютюни” – АД – Джебел, която закупи “Джебел басма сервиз 4Ю”
– АД-Джебел през 2003 година и започна активна дейност в началото на 2004
г.Към момента в него са заети 200 души.
“Севтекстил” ООД – Джебел
Фирмата е създадена за производство на конфекционни облекла.Готовата продукция е
предназначена за външния пазар.В производствената и административна дейност са
ангажирани – 80 души.
ЕТ “Естер”- за производство на безалкохолни напитки – 100 работници.

/ВД

КМЕТ:………………/Б.ЮМЕР/
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ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ДЖЕБЕЛ 2007-2013 ГОДИНА
Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007 – 2013 година е
приет с Решение на ОбС №123 от 28.04.2005 година.Той е плановата основа и рамка за
развитие и е допълван и изменян с решения на ОбС.
В съответствие с целите и приоритетите, както и визията за развитие на
общината.
- Устойчиво развиваща се селска община, създаваща съвременни условия за
развитие на училищната мрежа с нови възможности за обучение на подрастващото
поколение.
П 2: Приоритет 2:

Изграждане на жизнена среда покриваща националните
стандарти и осигуряваща привлекателност за населението,
насочена към потребностите на младите хора и
осигуряваща привлекателност за бизнеса.

Специфична цел 2: Повишаване на образователното равнище на населението
Мярка 2.1.: Разработване и реализиране на програми за ограмотяване,
квалификация, преквалификация и заетост на населението
в общината.
Мярка 2.2.: Подобряване на образователното обслужване на населението.
Съгласно общинския план за развитие профилите за обучение в
професионалното училище са насочени към пазарното търсене в района на
общината и областта.
Приета е програма за повишаване квалификацията на населението във
общината чрез ПГ „Руска Пеева”.
Материално – техническата база на образованието се нуждае от коренно
обновяване в съответствие с новите изисквания на МОМН и предвид развитие
на новите технологии , които ще способстват за повишаване качеството на
обучение.
ОУ „ Хр.Смирненски” с.Рогозче и СОУ „ Хр.Ботев”гр.Джебел предвид
оптимизиране структурата на училищна мрежа са утвърдени, като средищни
училища в общината.
На този етап не е възможно в условията на финансова и икономическа криза
приватизиране на предучилищните заведения от общината.
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Специфична цел 3: Подобряване на социално-здравните услуги за жителите на
общината.
Мярка 3.1:

Подобряване на здравните услуги

Разкритите лекарски практики в общината на този етап задоволяват
нуждите на населението. На общо практикуващите лекари и стоматолози са
предоставени медицински кабинети, оборудвани от самите тях.
Създадени са условия и подобрена мобилност до населените места за
транспорт при спешни неотложни случаи на медицинска помощ.
Общината подкрепя лица в неравностойно положение и диспансерно болни
нуждаещи се от периодични терапии/ болни на хемодиализа/.
Здравните услуги в сектора на майчиното и детско здравеопазване и
възпроизводство на населението се водят на специален отчет от общината.
Мярка 3.2:Развитие на социално подпомагане и осигуряване, насочено към
потребностите на жителите на общината.
Приета е общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги и
ангажименти на общината и ДСП. През м.февруари 2011г. се откри и ЦОП, който ще
дава възможност за обхващане и допълнителна работа с деца в неравностойно
положение.
С финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз действа още един социален проект с наименование „Подкрепа за достоен
живот”- по схема за представяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO0015.2.09.
Мярка 3.3: Подкрепа на спортно - масовите и младежки дейности.
Спортно – масовите и младежки дейности в общината са редовно
подпомагани от ОбА. Общинското ръководство има виждане за подобряване
на материалната база за развитие на масовия спорт. Създават се условия за
спорт и отдих на населението. Предстои ремонт на досега съществуващата база
и изграждане на нови спортни площадки.
Мярка 3.4: Подпомагане на социално-икономическото и културното развитие на Джебел.
Читалище „Хр.Смирненски” гр.Джебел се явява естествен център за
съхраняване и поддържане културните традиции на населението. Като найголямо в общината то търси възможности за разнообразяване на дейността си.
Чрез реализиране на различни курсове и мероприятия. Такъв естествен център
са и останалите 5 читалища в селата – Припек, Устрен, Мишевско, Рогозче и
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Плазище. През 2010 и 2011г.благодарение на спечелени проекти в библиотеките
на читалищата в гр.Джебел, Припек и Мишевско започнаха да функционират
„Глобалните библиотеки”. Непрекъсната се обновява и книжния фонд.
Към читалищата в гр.Джебел и с.Припек функционират самодейни групи за
турски и български фолклор, които са активни участници в различни прегледи
на национално, областно и международно ниво. Такава дейност развива и ОДК
в гр.Джебел.

П 4: Приоритет 4
Интегриране на общината към региона, на национално и
международно ниво: Реализиране на възможностите за коопериране със съседни
общини за осъществяване на регионални и трансгрансгранични инициативи

Специфична цел 1: Развитие на нетрадиционен туризъм
Мярка 4.1.:
паметници.

Експониране на природните и културно исторически

Предстои реализиране на партньорства с община Момчилград, Ардино и
Златоград за разработване на туристически маршрути включващи обекти на
съответната община.

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО: Разработване на Актуализиран документ за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на Област Кърджали за периода
2009 – 2013 г.
Във връзка с исканите данни с оглед разработване на Актуализиран документ на
Областната стратегия за развитие на Област Кърджали за периода 2009 – 2013 г., Ви
информираме:
Като програмна основа на общината за развитие в периода 2007 – 2013 година
служи приетия с Решение №123 от 28.04.2005 година на Общински съвет Джебел –
Общински план за развитие. Във връзка с настъпили промени този план се доразвива и
допълва.
В тази връзка няма данни за промяна в областта на Природните условия и
ресурси, биологичното разнообразие и защитени територии, културно-историческото
наследство.
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В общината няма реализирани сделки в аграрния сектор – покупко-продажба на
земи в разглеждания период – 2004 – 2009 г.
Раздел ІІІ. Инфраструктурно развитие
Подраздел ІІІ.1. Транспортна инфраструктура
ІІІ.1.1. Пътна мрежа.
Общата дължина на общинската пътна мрежа е 113,5 км., в т.ч. бивши ІV-клас –
32 км. В периода 2004-2009 година, няма промени.
Състоянието на общинската пътна мрежа е отразено в Приложение №3.
Изведените показатели, отразени в Приложението налагат следните изводи:
Общинските пътища, които са изграждани основно през 80 те години на миналия
век в 87,49 % от общата дължина са значително износени, увредени и се нуждаят от
реконструкция и рехабилитация. Дължината на пътищата в лошо експлоатационно
състояние е 56,92 % от общата дължина на пътната мрежа.
Не без значение е обстоятелството, че общината е единствено с автомобилен
транспорт. Връзката на населените места с общинския център и вътрешността на
страната е, чрез пътната мрежа, която включва – пътища от ІІІ клас и общински
пътища. Повечето от населените места са отдалечени от общинския център, имат
население, което не позволява да се развие достатъчна мрежа за обществени услуги –
административни, здравни, социални и други.
При това особено важен и социално значим се оказва автомобилния превоз и
наличието и състоянието на общинската пътна мрежа.
Наложително е в близките няколко години да се отремонтират пътища, които
свързват няколко населени места с общинската пътна мрежа: Джебел – Телчарка Воденичарско – Търновци; Овчево – Илийско – Вемикденче – Рогозари; Джебел –
Чакалци – Подвърх – Слънчоглед и други.
Общински път KRZ2061 – Джебел – Воденичарско, свързва селата Телчарка,
Воденичарско, Търновци и Щерна с общинската пътна мрежа. При това той е
единствена пътна връзка. Пътят е с габарит 3.5/5 м, с асфалтова настилка. В момента
настилката е значително износена, има пропадания, разкъртвания и може да се очаква
тя да стане негодна за използване по предназначение.
През годините са правени частични ремонти, но резултата не е надежден.
Една от причините е, че фирма „Ес енд Би Индастриъл Минералс” АД –
гр.Кърджали, като добива суровина – перлит от кариерата при с.Воденичарско и
превозва системно суровината с тежкотоварни коли предизвиква допълнително, извън
естеството износване повреждане на настилката. Това е индикатор, че пътя не е
оразмерен за такова интензивно натоварване и движение на тежкотоварни коли.
Необходимо е изпълнение на ремонтни работи със значителен обем СМР, за
финансирането на който общината не е в състояние да осигури средства по бюджета си,
поради необходимост от неотложни ремонти на други пътища и от друга страна
ограничения лимит за такива дейности.
През 2000 година на пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово от
път: ІІІ-8673”(Златоград-Бенковски)-Добринци-Генерал Гешево-Устрен-(МрежичкоПрипек)” се проявиха активни размествания на земните пластове, при които пътят се
деформира и стана практически непроходим. Тази отсечка е част от републикански път
и свърза селата Добринци, Генерал Гешево и съставните махали с общинската пътна
мрежа и гр.Джебел. Населението което наброява района е около 500 жители. Селата по
една или друга причина останаха без обекти за обществено обслужване, а при
необходимост от спешна медицинска помощ положението е крайно критично и
неблагоприятно за населението. Населението на района поставя този проблем за
решаване пред ръководството на общината, но ние се оказва не можем да го разрешим,
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по няколко причини: Пътната отсечка е част от републикански път. Общината няма
налични бюджетни средства да реши проблема с ремонта на пътя. По наши проучвания
разместванията са се консолидирали и е възможно да се направи възстановяване на
пътя. Дължината е около 2 км.
Община Джебел в географско отношение е между общините от областта:
Кърджали, Кирково, Ардино, Момчилград. Път ІІІ-508 свързва община Кирково и
община Златоград по най-краткия път с гр.Кърджали. От него се отделя път ІІІ-5082 –
за гр.Ардино през с.Църквица. Движението на МПС е интензивно.
При раклон Купците има налично мостово съоръжение, което в ситуационно
отношение ограничава в голяма степен движението на МПС.
Движението по него е еднопосочно и със забавена скорост.
Многократно през годините населението, водачите на превозни средства,
предлагат да се изпълни ново мостово съоръжение на подходящо място с оглед да се
подобрят пътните условия – да не се забавя движението, поради ограничението на
скоростта и еднопосочното движение. Не рядко възникват конфликтни ситуации по
отношение на движещите се автомобили по мостовото съоръжение.
На второ място по значимост за общината е път ІІ-5082”Църквица – Синчец”, тъй
като той е по-краткия път за гр.Ардино в сравнение с този през гр.Кърджали. Този път
се ползва и от водачи на МПС пътуващи от Кирковска и Златоградска община.
В участък от пътя между селата Църквица и Синчец пътят не е трайна настилка и
движението е крайно ограничено. Необходими са ремонтни работи.
Реализирането на тези инвестиционни мероприятия е приортетно за общината,
свързано с Приоритет 1, Специфична цел 5, Мярка 5.2 от Общинския план за развитие в
периода 2007-2013 година и Приоритет 2, Специфична цел 1 от Областната стратегия за
развитие 2005-2015 година.
Населението на общината по населени места и години – по настоящ и
постоянен адрес /по данни на ГРАО/ е даден в Приложение №1 към информацията.
Видно от приложението е, че: населението по постоянен адрес за периода 2004 –
2009 година бележи ръст, като нарастването е с 818 души, което представлява
увеличение с 3,20 %; населението по настоящ адрес бележи общо спад със 384 души,
или с 4,15 %. За гр.Джебел населението по постоянен адрес в периода 2004-2009 г.
нарастването е с 455 души, или с 6,5 %, а на настоящ адрес населението е намаляло с 59
души, т.е. намалението е с 1,75 %. Общо за селата: населението по постоянен адрес е
нараснало с 367 души, или с 1,98 %, а населението по настоящ адрес е намаляло с 5,33
%.
Извод: общината има сравнително стабилно демографско развитие.
Оптимистични са данните за гр.Джебел, който от 2007 година има абсолютно
нарастване на населението. Освен това и за някои села, които са в близост до
общинския център – Папрат, Вълкович, Слънчоглед, Плазище – няма изразени
миграционни процеси, както и села представляващи средищни селища/географски
център за няколко близки села/ – Мишевско, Устрен, Припек, Великденче - няма
изразени миграционни процеси.

Някои от населените места се обезлюдяват – като с.Албанци, с.Брежана,
с.Каменяне, с.Модрен и с.Цвятово.
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Степента на урбанизация(процентното отношение на населението на град Джебел/
общия брой население на общината), по години е както следва:
По постоянен адрес:
2004 г. 27,39

Наименование

2005 г. 27,77

2006 г. - 2007 г. 27,97
27,99

2008 г. 28,13

Местонахождение

2009 г. 28,27

Площ

Акт за
общ.собственост

По
наст

оящ адрес:
2004 г. - 2005 г.
35,69 - 35,57

2006 г. 35,72

2007 г. 35,65

2008 г.
- 36,18

2009 г. 36,55

Съпоставката на данните предпоставя едно стабилно развитие на урбанизацията
на общината.
Териториалния обхват на урбанизираните и не урбанизирани територии по
населени места и години в общината е отразено в Приложение №2.
През периода 2004 – 2009 година са настъпили следните промени в
урбанизираните територии по населени места, за сметка на не урбанизираните
територии, както следва:
№
по
ред
1

Населено място
Гр.Джебел

Година на Площ
разширява дка
нето
2006
7,421

2

Гр.Джебел

2009

4,332

3

Гр.Джебел

2009

6,662

4

С.Устрен

2006

0,880

5

С.Вълкович

2006

14,522

6

С.Ридино

2009

0,400

в Предназначение
За
индивидуално
жилищно застрояване
За
слънчева
фотоволтаична централа
За
индивидуално
жилищно застрояване
За
индивидуално
жилищно застрояване
За претоварна станция за
битови отпадъци
За приемно-предавателна
станция на “Globul”

Няма територии със забрана за строителство.
Свободен сграден фонд, съгласно таблицата по-долу:

1
Училище
Училище
Клуб на първенците
Училище
Фурна
Бивша здравна служба
Училище
Бивша здравна служба

2
С.Слънчоглед
Кв.”Младост” Джебел
Гр.Джебел ул.В.Левски
С.Купците
С.Рогозче
С.Припек
С.Казаците
С.Поточе

3
180 кв.м.
150 кв.м.
116 кв.м.
251 кв.м.
71 кв.м.
300 кв.м.
138 кв.м.
165 кв.м.

4
АОС 127/26.05.2003
АОС 126/26.05.2003
АОС 124/26.05.2003
АОС 99/20.07.2001
АОС 77/30.11.2000
АОС 247/23.03.2007
АОС 245/11.01.2007
АОС 244/10.01.2007
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Обор и склад
Общежитие
Училище
Детска градина
Училище
Училище
Селска здравна
служба
Ад.сграда
Училище
Училище
Училище
Складови помещения
Сграда на ТКЗС
Сграда на ТКЗС
Детска градина
Битов комбинат

С.Рогозче
С.Рогозче
с.Софийци
С.Душинково
С.Цвятово
С.Великденче
С.Рогозче

65 кв.м.
85 кв.м.
210 кв.м.
83 кв.м.
222.85 кв.м.
1842 кв.м.
121 кв.м.

АОС 234/11.08.2006
АОС 233/11.01.2007
АОС 191/01.03.2005
АОС 179/01.10.2004
АОС 245/01.10.2004
АОС 168/18.08.2004
АОС 166/18.08.2004

С.Рогозче
С.Ридино
С.Полянец
С.Душинково
Гр.Джебел
С.Устрен
С.Рогозче
С.Воденичарско
С.Рогозче

115 кв.м.
297 кв.м.
1170 кв.м.
200 кв.м.

АОС 165/18.08.2004
АОС 162/18.08.2004
АОС 160/18.08.2004
АОС 158/18.08.2004
АОС 157/06.08.2004
АОС 334/17.11.2009
АОС 333/17.11.2009
АОС 274/22.04.2009
АОС 273/11.03.2009

215 кв.м.
255 кв.м.
272 кв.м.
128 кв.м.

Екологически условия:
Чистата природна среда е едно от специфичните предимства на Община Джебел. В
подкрепа на това твърдение може да се посочи състоянието на всеки един компонент.
1 Състояние на атмосферния въздух
На територията на Общината не се провеждат измервания на емисионния фон от
срана на МОСВ , тъй като няма предприятия, замърсители на въздуха.
Пътните връзки са с малка интензивност на движение на МПС, което не оказва
съществено влияние върху стойностите на емисионния фон.
2 Води
Качества на питейните води
Замърсяването на повърхностните води е в резултат от замърсяването на
естествените водоприемници /Джебелска река и други/, на отпадъчните води без
необходимото пречистване на канализацията на гр.Джебел.По статистически данни
образуваните отпадъчни води за 1995 година са 23 000 куб.м., които не се пречистват.
Промишлените и битови отпадъци се контролират от РИОСВ – Хасково.
Няма данни за необичайни замърсители, за които да се предприемат специални
мерки.
Качествено състояние на повърхностните водни течения
Районът на общината се отводнява от притоци на р.Върбица.
Основен водоприемник на отпадъчните води от гр. Джебел е река Джебелска –
приток на Върбица , след което се вливат в яз. "Студен кладенец". Битовите отпадъчни
води се заустват директно, без пречистване в реката.
Поради лошото състояние на колекторите, канализационните води се разреждат от
инфилтрирани подземни води, течове от водоснабдителната система и т.н. Замърсяват
се и подземните води.Много висок екологичен риск създава обстоятелството, че няма
изградена ГПСОВ.
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3. Почви
Замърсяването на почвата се очаква от неконтролирано и нелегално изхвърляните
отпадъци по поречията на някои реки и дерета. Около сметището за твърди отпадъци се
очаква почвите да бъдат замърсени вследствие инфилтриране на водите от депото и
прахови смеси.
4. Отпадъци
Общинска администрация Джебел не разполага с данни за отпадъците по видове,
формирани на територията и. Може да се прогнозират единствено твърдите битови
отпадъци. Освен тях се формират и минимални количества строителни и промишлени
не опасни отпадъци. Отпадъците се генерират в жилищните райони /основно
органични – домакински, градински и др.; метали, хартия, стъкло, пластмаса, текстилни
и строителни/. Други точки на генериране са промишлените предприятия и здравните
пунктове. Системата за събиране на ТБО в Общината е съвместна. При този вид
система всички видове отпадъци се събират в общ съд, а не в различни, както е при
разделната система.
Организирано е сметосъбирането за гр.Джебел. Останалите населени места имат
локални сметища – нерегламентирани, както следва:
СПИСЪК
ОТНОСНО: Нерегламентирани сметища в общината в периода 2004
- 2009 г.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

населени
места
и население
Великденче
Воденичарско
Генерал
Гешево
гр.Джебел
Добринци
Душинково
Козица
Мишевско
Папрат
Плазище
Припек
Ридино
Рогозче
Слънчоглед
Устрен
Чакалци
общо

бр.сметища
ф.тип 2004 2005
VІІ
1
1
VІІ
1
1
VІІ
ІV
VІІ
VІ
VІІ
VІ
VІІ
VІІ
VІ
VІІ
VІ
VІІІ
VІ
VІІІ

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

2006
1
1

2007
1
1

2008
1
1

2009
1
1

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Депонирани битови отпадъци на депо с.Вълкович, от организираното
сметосъбиране за гр.Джебел
Наименование

години
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ед.
1

2

събрано количество

м-ка

битови отпадъци

тона

2004

2005

2006

2007

2008

2009

430

450

460

500

560

594

3374

3294

3285

3251

3291

3315

население по наст.
адрес - гр.Джебел

бр.

население по наст.
3
4

адрес - общината

бр.

7846

7788

7791

7799

7901

7961

Дял на обсл.население

%

35,69

35,57

35,72

35,65

36,18

36,55

Норма на натрупване

кг/ж

на ТБО

Община Джебел не разполага с представителни данни относно генерацията на
твърди битови отпадъци на своята територия. Основната причина за това е липсата на
кантар и система за регистриране на входящите количества и асортимент на
общинското депо. Съществуват отчетни данни за гр.Джебел и няколко села, посочени в
приложената таблица:
нас.място годишно количество депонирани
отпадъци в тонове
община
2006
2007
2008
Джебел
512
567
604

В началото на 2009 г. започнаха строителните работи по ИСПА Мярка № 2003
BG 16 P PE 019 “Регионален център за управление на отпадъците, Кърджали”.
Мярката се изпълнява едновременно в два лота “Регионален център за
управление на отпадъците и седем претоварни станции” - Лот 1 и “Закриване на стари
сметища за битови отпадъци” - Лот 2.
В община Джебел се предвижда изграждане на претоварна станция попадаща в
землището на с.Вълкович, ПИ с №000159, като строителството е отпочнало.
Събираните в момента битови отпадъци от гр.Джебел и други населени места се
извозват на депо в с.Вишеград – до изграждане на Регионалното депо.
За цялостната реорганизация и смяна на системата за сметосъбиране и
сметоизвозване общината предвижда закупуване на нова техника: нов тип контейнери
за смет /тип бобър/ и сметоизвозващ автомобил с голям капацитет на извозване до
сметището в с.Вишеград общ.Кърджали.
5.

Шум

Шумово и радиоактивно замърсяване: Няма.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста – по 1 екз.

/ВД

КМЕТ:…………..
/Б.ЮМЕР/
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