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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: 

 

Петнадесето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 05.03.2021 година 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-310/15.02.2021г. 

относно:Приемане на бюджета на Община Джебел за 2021 г.  

 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-313/26.02.2021г. относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Джебел, /приета от Общински съвет - Джебел, с Решение №306 от 

26.09.2018 год. по Протокол №31/26.09.2018 г./. 

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-312/26.02.2021г. 

относно:Отдаване под наем на пасища, мери и ливади – от общинския поземлен 

фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ за стопанската 2021 – 2022 г. 

 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-314/26.02.2021 г. 

относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

част от имот публична общинска собственост. 

 

  

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-316/26.02.2021г. 

относно:Продажба на движими вещи, собственост на Община Джебел - частна 

общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

 

 

 

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

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



6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-315/26.02.2021г. 

относно:Продажба на общински недвижими имоти - частна общинска 

собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

7. Предложение от председателя на МКБППМН с вх. №ОбС-00-317/26.02.2021 г. 

относно:Приемане на годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба 

с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ за 

2020 г. в община Джебел. 

 

 

 

 

С  УВАЖЕНИЕ, 

 

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 

Председател на Общински съвет гр.Джебел 


