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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 осмото редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 29.07.2022 
година /Петък/ от 09.00 часа    в  киносалона на читалище „Христо Смирненски“    при 
следния проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-553/04.07.2022г. 
относно:Гласуване в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – гр. Кърджали, 
насрочено за 03.08.2022 г.,  от упълномощения от Общинския съвет 
представител на Община Джебел. 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-554/07.07.2022г. относно: 
Одобряване на пазарни оценки на имоти - частна общинска собственост. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-556/07.07.2022г. относно: 
Учредяване на възмездно вещно право на строеж върху имоти - частна общинска 
собственост. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-555/07.07.2022г. 
относно:Учредяване право на надстрояване на жилищна сграда,  построена с 
отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 20746.502.443 по 
КККР на гр.Джебел /УПИ IV, кв.42 по ПУП на гр. Джебел/. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-560/18.07.2022г. относно: 
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на имот частна 
общинска собственост, а именно: Часовникарско ателие с площ 2.25 кв. м., 
находящо се в Kооперативен пазар гр. Джебел, с предназначение за търговска 
дейност. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-559/18.07.2022г. 
относно:Включване на училища и детски градини от община Джебел в списъка 
на средищни училища и средищни детски градини за учебната 2022/2023 г. 

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

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



7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-558/18.07.2022г. 
относно:Включване на детска градина от община Джебел в списъка на 
защитените детски градини. 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-561/18.07.2022г. 
относно:Предоставяне на средства за нуждите на Пневмофтизиатричното 
отделение към  МБАЛ “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали. 

9. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-565/21.07.2022г. 
относно:Отмяна на Решение № 210 от 03.09.2021 г/Протокол № 19/ на ОбС - 
Джебел и приемане на План за действие на община Джебел в изпълнение на 
областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация (2022-2023). 

10.Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-567/21.07.2022г. 
относно:Утвърждаване на ученически автобусни линии за учебната 2022/2023 г. 

11. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-566/21.07.2022г. 
относно:Преизчисляване на задължения за такса битови отпадъци за 2021г. 

12.Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-202/21.07.2022 г. 
относно:Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет  Джебел и 
неговите комисии за І –то полугодие  на 2022г. /Януари 2022 – Юни 2022г./. 

13.Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-572/22.07.2022г. 
относно:Промяна на разчета на финансиране на капиталови разходи за 2022г. 

14.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 
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