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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: 

 

Шестнадесето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 22.04.2021 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-330/15.04.2021г. 

относно:Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2021г. 

 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-326/07.04.2021г. 

относно:Промяна на вида на собствеността на общински имот- здравна служба в 

с.Рогозче, общ.Джебел от публична общинска в частна общинска собственост. 

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-332/15.04.2021г. 

относно:Одобряване на ПУП-ПП   /Подробен устройствен план – парцеларен план/ на 

строеж: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел, 

попадаща в ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, 

обл.Кърджали. 

 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-333/15.04.2021г. 

относно:Приемане на  механизъм на разпределение на субсидиите предоставяни по 

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за 

субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на 

превозни документи за извършване на превозите. 

 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-331/15.04.2021г. 

относно:Издаване на Запис на заповед от Община Джебел в полза на Държавен фонд 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2021г. на Сдружение с нестопанска цел 

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

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



„Местна инициативна група Ардино - Джебел” (СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”) по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 

местно Развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) и във 

връзка с подписано споразумение № РД50-198 от 29.11.2016 г. между  Управляващите 

органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и СНЦ „МИГ Ардино – 

Джебел” за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) 

на териториите на община Ардино и община Джебел. 

 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-325/07.04.2021г. 

относно:Кандидатстване на община Джебел по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”. 

 

7. Предложение от Директора  на ДСП с вх. № ОбС-00-324/06.04.2021 г. 

относно:Приемане на отчет за изпълнението на общинската програма за закрила на 

детето за 2020 година и Програма за закрила на детето за 2021г. 

 

 8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-323/05.04.2021г. 

относно:Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност в 

община Джебел през 2020г. 

 

 

 

 

С  УВАЖЕНИЕ, 

 

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 

Председател на Общински съвет гр.Джебел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


