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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 второ редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 27.01.2022 

година /Четвъртък/ от 11.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел  при следния 

проекто- 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-165/19.01.2022г. 

относно:Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. 

 

2. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-162/14.01.2022г. 

относно:Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет  Джебел и неговите   

комисии за ІІ –то полугодие на 2021 г. /юли 2021 – декември 2021 г./ 

 

3. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-163/14.01.2022г. 

относно:Приемане на Програма за дейността на ОбС – Джебел за 2022 година. 

 

4. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-166/20.01.2022г. 

относно: Покана за неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К“ 

ООД – Кърджали. 

 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-465/20.01.2022г. 

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

периода от юли до декември 2021 г. 

 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-455/13.01.2022г. 

относно:Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Джебел през 2022 г. 

7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-453/12.01.2022г. 

относно:Приемане на културен календар на община Джебел за 2022 г. 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-454/12.01.2022г. 

относно:Приемане на отчет за изпълнение на План-програма за развитието на 

детско-юношеския, ученическия и масов спорт и календара за спортните и 

младежки дейности в община Джебел през 2021 г. и приемане на План-програма 

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

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



за развитието на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и календара за 

спортните и младежки дейности в община Джебел през 2022 г. 

9. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-458/14.01.2022г. 

относно:Подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за 

дейности по хранене на децата в задължителна предучилищна възраст на 

територията на община Джебел. 

 

10.   Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-461/19.01.2022г. 

относно:Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за периода 

01.01.2021 - 31.12.2021 година. 

 

11.  Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-464/20.01.2022г. 

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

общинска собственост за 2022 година. 

 

12.  Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-456/13.01.2022г. 

относно:Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2022 г. 

  

13.  Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-462/20.01.2022г. 

относно:Издаване на запис на заповед от община Джебел в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-

19.028-0003-C01 от 15.04.2021 г. за проект „Благоустрояване на общински парк в 

централна градска част – кв. 25, гр. Джебел – имот с пл.сн. №315, кв. 25 по 

плана на гр. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ по 

мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително 

инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-

Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

14. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-463/20.01.2022г. 

относно:Издаване на запис на заповед от община Джебел в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Договор № 

BG06RDNP001-19.028-0003-C01 от 15.04.2021 г. за проект „Благоустрояване на 

общински парк в централна градска част – кв. 25, гр. Джебел – имот с пл.сн. 

№315, кв. 25 по плана на гр. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 

20746.501.315/“ по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“, одобрена по ПРСР 2014-2020 г. 

 

15. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-466/20.01.2022г. относно: 

Преизчисляване на задължения за заплащане на дължими данъци за 2021 г. 

 

 

 



16. 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 


