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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: 

Тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 23.11.2022 
година /Сряда/ от 10.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел при следния 
проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-612/09.11.2022г. 
относно:Даване на съгласие за приемане на дарение на проектен имот с 
идентификатор 20746.502.1727 по КККР на гр.Джебел. 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-613/14.11.2022г. 
относно:Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за обезщетяване 
на отнет недвижим имот. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-616/14.11.2022г. относно: 
Подаване на проектно предложение  по процедура BG06RDNP001-7.017 - 
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към 
тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-615/14.11.2022г. относно: 
Подаване на проектно предложение  по процедура BG06RDNP001-7.020- 
Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 
обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 – 2020 г 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-617/14.11.2022г. 
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относно:Даване на съгласие за кандидатстване на Община Джебел по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”, финансирана по 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-614/14.11.2022г. относно: 
Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот 
публична общинска собственост, представляващ - “Помещение” с площ 16 кв. 
метра от първия етаж на сградата на кметството в с. Рогозче, построена в 
УПИ I с пл. сн. №29, кв. 19 по ПУП на с. Рогозче, общ. Джебел, обл. Кърджали. 

7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-622/16.11.2022г. относно: 
Разходване на одобрения допълнителен трансфер по бюджета на община 
Джебел, съгласно ПМС № 326/2021 г.  

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-623/16.11.2022г. 
относно:Промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2022 г. 

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 -Джебел 


