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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 трето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 22.12.2022 

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-00-631/01.12.2022г. 

относно:Даване на съгласие за кандидатстване на община Джебел с предложение 

за удължаване на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна 

грижа+” чрез сключване на допълнително споразумение по процедура 

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2”, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

2. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-230/12.12.2022 г. 

относно:Гласуване за Неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К“ 

ООД – Кърджали. 

 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-634/14.12.2022г. 

относно:Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, 

чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-636/15.12.2022 г. 

относно:Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Джебел през 2023 г. 

 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-635/15.12.2022 г. 

относно:Приемане на културен календар на община Джебел за 2023 г. 

 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-637/15.12.2022 г. 

относно:Приемане на отчет за изпълнение на План-програма за развитието на 

детско-юношеския, ученическия и масов спорт и календара за спортните и 

младежки дейности в община Джебел през 2022 г. и приемане на План-програма 

за развитието на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и календара за 

спортните и младежки дейности в община Джебел през 2023 г. 
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7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-641/15.12.2022г. 

относно:Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците в Община Джебел. 

 

 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-638/15.12.2022г. 

относно:Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, 

извършени от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, на територията на Община Джебел 

през 2022 год.  

 

9. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-640/15.12.2022г. 

относно:Одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и 

разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите 

отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите 

за обществено ползване в населените места и селищните образувания и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци на територията на община 

Джебел през 2023 г. 

 

10. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-642/15.12.2022г. 

относно:Предоставяне за безвъзмездно управление на част от общински 

недвижим имот - публична общинска собственост на Областна Дирекция 

“Земеделие”- Кърджали. 

 
11. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-643/15.12.2022г. 

относно:Одобряване на пазарна оценка на имот- частна общинска собственост. 

 

12. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                
 

  

Г Р А Ф И К 

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОДА 21.12.2022 – 21.12.2022г.  
  

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

ТСУ, благоустрояване, строителство и  общинска собственост- 

(ТСУБСОС)  

21.12.2022 г. (Сряда) от 

11.00 ч. в заседателната зала 

на   ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Бюджет, финанси, икономика и транспорт- /БФИТ/   

21.12.2022 г. (Сряда) от 

11.30 ч. в заседателната зала  

на ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Младежки дейности, спорт и туризъм - /МДСТ/ 

21.12.2022 г. (Сряда) от 

12.00 ч. в заседателната зала  

на ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Земеделие, гори, води и екология  /ЗГВЕ/ 

21.12.2022 г. (Сряда) от 

12.30 ч. в заседателната зала  

на ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Здравеопазване и социална политика - /ЗСП/ 

21.12.2022 г. (Сряда) от 

13.00 ч. в заседателната зала  

на ОбА 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество - /ПКОНПИ/ 

21.12.2022 г. (Сряда) от 

13.30 ч. в заседателната зала  

на ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Законност, контрол върху работата с жалби и предложения на 

гражданите  / ЗКЖПГ/ 

21.12.2022 г. (Сряда) от 

14.00 ч. в заседателната зала  

на ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Образование, култура и вероизповедания - /ОКВ/  

21.12.2022 г. (Сряда) от 

14.30 ч. в заседетелната  зала 

на ОбА 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

Обществен ред, сигурност и безопасност на движението    /ОРСБД/ 

21.12.2022 г. (Сряда) от 

15.00 ч. в заседателната 

зала  на ОбА 
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