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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: 

 

Четиринадесето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 28.01.2021 

година /Четвъртък/ от 09.30 часа    в киносалона при следния проекто- 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-299/21.01.2021г. 

относно:Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като 

делегирана от държавата дейност по реда на Закона за социалните услуги. 

 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-295/18.01.2021г. 

относно:Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна 

болница за активно лечение ,,д-р Атанас Дафовски‘‘ АД гр.Кърджали от 

упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от 

капитала на дружеството. 

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-294/15.01.2021г. 

относно:Приемане на отчет за изпълнение програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. 

 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-302/21.01.2021 г. 

относно:Приемане на Програмата за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост в община Джебел през 2021 г. 

 

5. Предложение от Председателя на ОбС - Джебел с изх. № ОбС-57-00-98/21.01.2021 

г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет гр. Джебел и 

неговите комисии за ІІ-то полугодие на 2020 г. /юли 2020 – декември 2020 г./ 

 

6. Предложение от Председателя на ОбС - Джебел с изх. № ОбС-57-00-99/21.01.2021 

г. относно: Приемане на Програма за дейността на Общински съвет гр. Джебел за 

2021 г. 

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-00-296/19.01.2021г. 

относно:Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – гр. Джебел за 

периода  от юни 2020 г.  - декември 2020 г. 

 
8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-303/21.01.2021г. 

относно:Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община 

Джебел. 

 

9. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-301/21.01.2021г. относно: 

Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ /Подробен 

устройствен план - план за застрояване/ за ПИ с идентификатор 57412.2.236 по 

КККР на с.Полянец, общ.Джебел, обл.Кърджали.  

 

10. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-304/21.01.2021г. относно: 

Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от 

„ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на територията на Община Джебел през 2020 год.  

 

11. 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 


