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П О К А Н А 
 

           ДО Г-Н /Г-ЖА /---------------------------- 

            ------------------------------------------------- 

                                       ------------------------------------------------- 

 
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: 

 

Тринадесето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 23.12.2020 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

           

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-271/03.12.2020 г. 

относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване  /ПУП-ПРЗ/  на поземлен имот с идентификатор 20746.11.419 по 

КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали и право на прокарване на ЕЛ и ВиК 

трасета до имота през имот - публична общинска собственост. 

 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-274/08.12.2020г. 

относно:Приемане на Наредба за изменение на  Наредба за поддържане и опазване на 

обществения ред в Община Джебел / приета от Общински съвет - Джебел, с Решение 

№26 по Протокол №3/19.12.2019 г./  

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-278/14.12.2020г. 

относно:Приемане на отчет за изпълнение на План-програма за развитието на детско-

юношеския, ученическия и масов спорт и календара за спортните и младежки дейности 

в община Джебел през 2020 г. и приемане на План-програма за развитието на детско-

юношеския, ученическия и масов спорт и календара за спортните и младежки дейности 

в община Джебел през 2021 г. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-277/14.12.2020 г. 

относно:Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Джебел 

през 2021 г. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-279/14.12.2020г. 

относно:Приемане на културен календар на община Джебел за 2021 г. 

  
6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-280/14.12.2020г. 

относно:Удължаване срока на договор за наем на терен - общинска собственост. 

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-00-284/16.12.2020г. 

относно:Актуализация на бюджета на Община Джебел за 2020г.  

 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-285/16.12.2020г. 

относно:Промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2020 г. 

 

            9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


