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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 пето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 26.04.2022 
година /Вторник/ от 11.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел  при следния 
проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-516/19.04.2022г. относно: 
Подаване на проектно предложение  по процедура BG06RDNP001-19.626 - МИГ 
Ардино - Джебел 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 Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел, финансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020г. 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-517/19.04.2022г. относно: 
Подаване на проектно предложение  по процедура BG06RDNP001-19.626 - МИГ 
Ардино - Джебел 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 Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел, финансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020г. 
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3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-518/19.04.2022г. 
относно:Отчет за изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност 
в община Джебел през 2021 г. 

4. 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 


