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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 трето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 28.02.2022 
година /Понеделник/ от 11.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел  при 
следния проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-174/17.02.2022г. 
относно: Промени в състава на постоянните комисии на Общинския съвет. 

2. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-173/16.02.2022г. 
относно:Гласуване в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – 
Кърджали, насрочено за 24.03.2022 г.,  от упълномощения от Общинския съвет 
представител на Община Джебел. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-474/10.02.2022г. 
относно:Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община  
Джебел за 2021 година.  

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-477/17.02.2022г. 
относно:Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за 
индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, за стопанската 2022-2023 година. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-479/21.02.2022г. 
относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от 
имот публична общинска собственост, а именно: зъболекарски кабинет - 
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находящ се на първи етаж от поликлиника гр. Джебел с площ 53.00 кв. метра, с 
предназначение развиване на медицинска дейност. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-478/21.02.2022г. 
относно:Предоставяне за безвъзмездно управление на имот - публична общинска 
собственост на Общинска служба по земеделие – Джебел. 

7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-482/21.02.2022г. 
относно:Приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта на 
община Джебел за 2021 г. и приемане на Общински план за младежта на община 
Джебел за 2022 г. 

  
8.   Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-480/21.02.2022г. 
относно:Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти – публична 
общинска собственост  по реда на чл.12, ал.1 от Закона за общинската 
собственост. 

9.  Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-481/21.02.2022г. 
относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти 
– публична общинска собственост за нуждите на народни читалища на 
територията на Община Джебел. 

10.  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 


