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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 Осмо редовно заседание на  29.06.2020 година 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

           1.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-185/01.06.2020 г. 

относно:Съществуването на средищни училища и детски градини на територията на 

Община Джебел. 

  

 

          2.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-184/01.06.2020 г. 

относно:Включване на детска градина от община Джебел в  списъка на защитените 

детски градини.             

 

          3.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-190/19.06.2020г. 

относно:Бракуване на МПС - собственост на Община Джебел. 

 

         4.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-191/19.06.2020г. 

относно:Одобряване на пазарните оценки за определяне на стойността на общинско 

имущество, изготвени от лицензиран оценител и даване на съгласие за продажба на 

движимо общинско имущество, чрез публичен търг с явно наддаване. 

  

         5.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-188/19.06.2020г. 

относно:Издаване на запис на заповед от община Джебел в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0115-C01 от 

07.05.2019г. по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020г за проект: „Реконструкция, рехабилитация и 

благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. 

Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“, 

сключен между Община Джебел и ДФ „Земеделие”. 

 

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

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



           6.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-189/19.06.2020г. относно: 

Издаване на запис на заповед от община Джебел в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0115-

C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020г за проект: „Реконструкция, рехабилитация и 

благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. 

Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“, 

сключен между Община Джебел. и ДФ „Земеделие”. 

 

          7.Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-195/22.06.2020г. 

относно:Приемане на първа промяна на плана за разчета за финансиране на капиталови 

разходи на община Джебел за 2020г.  

 

          8.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


