
 
 
                
 
    

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 пето редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 27.02.2023 
година /Понеделник/ от 11.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел при 
следния проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-668/17.02.2023г. 
относно:Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Джебел 
2023-2026 г. 

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-667/17.02.2023г. 
относно:Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна 
болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от 
упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от 
капитала на дружеството. 

3. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-664/03.02.2023г. 
относно:Одобряване на пазарни оценки на имоти-частна общинска собственост. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-666/13.02.2023г. относно: 
Приемане на годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община  
Джебел за 2022 година. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-669/20.02.2023г. 
относно:Разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови 
разходи, определени с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 
№229/29.07.2022 г. по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване 
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на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни 
работи през 2023г. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-670/20.02.2023г. 
относно:Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, за стопанската 2023/2024 година. 

С  УВАЖЕНИЕ, 

инж. СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ: 
Председател на Общински съвет –Джебел 


