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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 девето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 25.08.2022 
година /Четвъртък/ от 10.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел при 
следния проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-579/18.08.2022г. 
относно:Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет–Джебел за 
периода от януари до юни 2022 г. 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-562/19.07.2022г. 
относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен 
устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот с 
идентификатор 43178.1.229 по КККР на с.Лебед, общ.Джебел, обл.Кърджали и 
право на прокарване на ЕЛ и ВиК трасета до имота през имот - публична 
общинска собственост. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-563/19.07.2022г. 
относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен 
устройствен план – план за застрояване  /ПУП-ПЗ/  на поземлен имот с 
идентификатор 55436.2.614 по КККР на с.Папрат, общ.Джебел, обл.Кърджали и 
право на прокарване на ЕЛ и ВиК трасета до имота през имот - публична 
общинска собственост. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-564/19.07.2022г. 
относно:Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен 
устройствен план – план за застрояване  /ПУП-ПЗ/  на поземлен имот с 
идентификатор 20746.12.47 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, 
право на прокарване на ЕЛ и ВиК трасета до имота през имот - публична 
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общинска собственост и право на преминаване през имот стопанисвано от 
общината. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-580/18.08.2022г. 
относно:Промяна на разчета на финансиране на капиталови разходи за 2022г. 

С  УВАЖЕНИЕ, 

инж. СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 
Председател на Общински съвет гр.Джебел 


