
 
 
                
 
    

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 шесто редовно заседание на Общински съвет -Джебел на 24.03.2023 
година /Петък/ от 10.00 часа    в  заседателната зала на Община Джебел при следния 
проекто- 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-683/17.03.2023г. относно: 
Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни 
дейности на община Джебел за периода 2024 – 2026г.  

2. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-679/10.03.2023г. 
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-00-681/16.03.2023г. 
относно:Одобряване на пазарни оценки на имоти-частна общинска собственост. 

4. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-682/16.03.2023г. 
относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от 
имот публична общинска собственост, а именно: павилион за закуски с площ от 
27 кв. метра, находящ се в СУ „Хр. Ботев” гр. Джебел, ул. „Тракия“ № 9, с 
предназначение за развиване на търговска дейност. 

5. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-686/17.03.2023г. 
относно:Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
обекти-кафеавтомати/вендинг машини. 

6. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-684/17.03.2023г. 

относно:Приемане на отчет за изпълнение на Общински план за младежта на 
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община Джебел за 2022 г. и приемане на Общински план за младежта на община 

Джебел за 2023 г. 

7. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-687/17.03.2023г. 
относно:Отмяна на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата 
на територията на община Джебел. 

8. Предложение от Кмета на общината с вх. №ОбС-00-685/17.03.2023г. 
относно:Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по 
Инвестиционна програма за климата, Схема за насърчаване използването на 
електрически превозни средства. 

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 


