
 
 
                
 
    

П О К А Н А 

           ДО Г-Н /Г-ЖА /---------------------------- 
            ------------------------------------------------- 
                                       ------------------------------------------------- 

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 четвърто редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 
30.01.2023 година /Понеделник/ от 10.00 часа    в  заседателната зала на Община 
Джебел при следния проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-235/18.01.2023г. 
относно:Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет  Джебел и 
неговите   комисии за ІІ –то полугодие на 2022 г. /юли 2022 – декември 2022 г./ 

2. Предложение от Председателя на ОбС с изх. №ОбС-57-00-236/18.01.2023г. 
относно:Приемане на Програма за дейността на ОбС – Джебел за 2023 година. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-654/20.01.2023г. 
относно:Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет – Джебел за 
периода от 29.07.2022 г. до  22.12. 2022 г. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-653/19.01.2023г. относно: 
Извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – гр. Кърджали, насрочено за 
09.02.2023 г. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-655/23.01.2023г. относно: 
Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-660/23.01.2023г. относно: 
Приемане на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти- 
общинска собственост за 2023 година. 
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7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-661/23.01.2023г. относно: 
Продажба на общински недвижими имоти частна общинска собственост, чрез 
публичен търг с явно наддаване. 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-649/09.01.2023г. относно: 
Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2023 г. 

9. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-656/23.01.2023г. относно: 
Разрешаване процедура по изработване на проект за подробен устройствен план 
– план за застрояване  /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 
70809.3.145 и 70809.3.147 по КККР на с.Сипец, общ.Джебел, обл.Кърджали и 
право на прокарване на ЕЛ и ВиК трасета до имота през имоти - публична 
общинска собственост. 

10.Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-659/23.01.2023г. относно: 
Кандидатстване на община Джебел по проект „Красива България“ 2023 на 
Министерство на труда и социалната политика.  

11. 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 


