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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: 

 

Двадесет и първо редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 17.12.2021 

година /Петък/ от 09.00 часа    в киносалона при следния проекто- 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-449/10.12.2021г. 

относно:Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от 

„ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на територията на Община Джебел през 2021 год.  

 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-434/06.12.2021г. 

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

имот публична общинска собственост. 

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-445/10.12.2021г. относно: 

Одобряване на План-сметка за 2022 година за необходимите приходи и разходи за 

дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и 

инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в 

населените места и селищните образувания и определяне размера на таксата за битови 

отпадъци на територията на община Джебел през 2022 г. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-446/10.12.2021г. 

относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Джебел/приета с Решение 

№ 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел - Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / 

Протокол № 26 от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32 от 

26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и 

допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 05.02.2019г./ 

 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-448/10.12.2021г. 

относно:Промяна на разчета на финансиране на капиталови разходи за 2021.  

 

 

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-00-447/10.12.2021г. 

относно:Актуализация на бюджета на Община Джебел за 2021.  

 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


