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На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация 

 

СВИКВАМ: 

 

Общинския съвет - Джебел на Девето редовно заседание на  29.07.2020 година 

/Сряда/ от 10.00 часа  в киносалона при следния проекто- 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

          1. Предложение от Председателя на ОбС с изх.№ОбС-57-00-70/20.07.2020 г. 

относно:Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет  Джебел и неговите 

комисии за І –то полугодие  на 2020г. /Януари 2020 – Юни 2020г./. 

          2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-210/16.07.2020 г. 

относно:Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет-гр.Джебел за периода от 

27.11.2019г. до 27.05.2020г.             

          3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-211/17.07.2020г. 

относно:Даване на разрешение в училищата на територията на община Джебел да се 

утвърдят паралелки, с брой на учениците по-малък от минималния брой съгласно 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес извън определените по стандартите за съответната дейност за учебната 

2020/2021 г. 

           4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-206/15.07.2020г. 

относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот - 

частна общинска собственост, представляващ: първи етаж от двуетажна масивна сграда 

“Клуб на първенците”.  

            5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-207/15.07.2020г. 

относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот-

публична общинска собственост, представляващ: самостоятелна обособена част с 

полезна площ 32.50 кв. метра, предназначена за развиване на медицинска дейност, 

находяща се в западната половина от първи етаж на Поликлиника - гр. Джебел. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-208/15.07.2020г. относно: 

Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински недвижим имот 

- частна общинска собственост, представляващ: едноетажна масивна сграда - търговски 

обект със застроена площ 60 кв.метра, състоящ се от зала и санитарен възел, построена в 

УПИ Х с пл.сн.№ 179, кв.1 по ПУП на с. Припек, община Джебел. 

 

  

ул. “Еделвайс ” №19, тел. 03632/20 93;факс 03632/23 10;  

е-mail:obs_dzhebel@abv.bg, http://www.dzhebel.bg 



  7.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-209/15.07.2020г. относно: 

Откриване на процедура за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част 

от имот, публична общинска собственост. 

  8.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-215/21.07.2020г. относно: 

Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали” 

насрочено за 07 август 2020 г. 

   9.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-213/21.07.2020г. 

относно:Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Джебел 2020-2030 г. 

             10.Предложения за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи от 

общинския бюджет в полза на физически лица за посрещане на част от разходите по 

лечението.  

 

 

 

С  УВАЖЕНИЕ, 

 

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 

Председател на Общински съвет гр.Джебел 

 

 

 

 

 

 

       Уважаеми общински съветници, всички отчети и програми  може да намерите на 

интернет страницата на община Джебел:http://www.dzhebel.bg/, където са 

публикувани. 
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