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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: 

 

Деветнадесето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 03.09.2021 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-384/06.08.2021г. 

относно: Приемане на План за интегрирано развитие на община Джебел за 

периода 2021 – 2027 година. 

 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-383/04.08.2021г. 

относно: Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в 

Община Джебел. 

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-393/13.08.2021г. 

относно: Годишен отчет за изпълнението на Бюджета, отчета за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчета за 

състоянието на общинския дълг за 2020 г. на Община Джебел  към 

31.12.2020г.  

 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-385/09.08.2021г. 

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

периода от януари до юни 2021г. 

 

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

140/17.08.2021 г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински 

съвет  Джебел и неговите комисии за І –то полугодие  на 2021г. /Януари 2021 

– Юни 2021г./. 

 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-389/12.08.2021г. 

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

наем на част от имот публична 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-00-392/13.08.2021 г. 

относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на 

община Джебел за 2022 г. 

 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-390/13.08.2021г. 

относно: Приемане на План за действие на община Джебел в изпълнение на 

областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в 

сходна на ромите ситуация (2021-2023). 

 

9. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-391/13.08.2021г. 

относно: Определяне на броя на групите и броя на децата и учениците в групите 

на детските градини и обслужващите звена на територията на община Джебел за 

учебната 2021/2022 година. 

 

10. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-388/09.08.2021г. 

относно: Включване на училища и детски градини от община Джебел в 

списъка на средищни училища и средищни детски градини за учебната 

2021/2022 г. 

 

11. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-387/09.08.2021г. 

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

детски градини. 

 

12. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-386/09.08.2021г. 

относно: Даване на разрешение в училищата на територията на община Джебел 

да се утвърдят паралелки, с брой на учениците по-малък от минималния брой 

съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и определяне на допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандартите 

за съответната дейност за учебната 2021/2022 г. 

 

13. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-395/18.08.2021г. 

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

общинска собственост в община Джебел през 2021 г. 

 

14. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-396/18.08.2021г. 

относно: Продажба на общински недвижими имоти частна общинска 

собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 

 

15. Предложение от зам. - кмета на общината с вх. № ОбС-00-404/27.08.2021г. 

относно: Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част 

от имот частна общинска собственост, представляващ: първи етаж от 

двуетажна масивна сграда “Клуб на първенците”. 

 

16. Предложение от зам. - кмета на общината с вх. № ОбС-00-402/27.08.2021г. 

относно: Отдаване под наем на части от имот - публична общинска 

собственост. 

 



17. Предложение от зам. - кмета на общината с вх. № ОбС-00-403/27.08.2021г. 

относно: Безвъзмездно придобиване право на собственост върху недвижим 

имот - публична държавна собственост в полза на община Джебел. 

 

18. 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, 

 

инж. СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 

Председател на Общински съвет гр.Джебел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


