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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 седмото редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 
06.06.2022 година /Понеделник/ от 11.00 часа    в  киносалона на читалище „Христо 
Смирненски“    при следния проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-538/25.05.2022г. 
относно:Определяне на представител на община Джебел, който да участва в 
областната комисията за изработване на областна аптечна карта. 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-532/09.05.2022г. 
относно:Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна 
болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от 
упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от 
капитала на дружеството. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-539/30.05.2022г. 
относно:Предоставяне на средства на МБАЛ “д-р Атанас Дафовски” АД гр. 
Кърджали. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-545/30.05.2022г. 
относно:Предоставяне на средства на Областния съвет на БЧК-Кърджали в 
подкрепа на дейността на „Хоспис Червен кръст“. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-542/30.05.2022г. 
относно:Предоставяне за безвъзмездно управление на Община Златоград на 
недвижими имоти, попадащи в публична общинска собственост – общински път 
KRZ2103, собственост на Община Джебел. 

  
6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-544/30.05.2022г. 

относно:Одобряване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен 
план/ на обект: „Кабел НН за външно електро захранване за ППС №6035 на 

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

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



„Цетин България“ ЕАД, попадаща в ПИ с идентификатор 62654.11.508 по КККР 
на с.Ридино, общ.Джебел, обл.Кърджали.  

7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-543/30.05.2022г. 
относно:Продажба на общински недвижими имоти частна общинска 
собственост, чрез публичен търг с явно наддаване. 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-541/30.05.2022г. 
относно:Обявяване на имот за частна общинска собственост. 

9. 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 


