
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 
Тел.: 03072/9233; 
 http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

 

До 

г-н/г-жа ……………………. 

гр./с. ………………………... 

П  О  К  А  Н  А 

 

 На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 54,  ал. 1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на ОбС- 

гр.Неделино 

С В И К В А М 

 

 Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 30.08.2019 г.  / Петък / 

от 14. 00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз 

на община Неделино към 31.12.2018 г. 

 

                Докладва : Кмет на община Неделино  

                Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско           

имущество. 

 

2. Актуализация на поименното разпределение на капиталовите разходи за 

строителство и основен ремонт от поименния списък 2019 г. 

 

 Докладва : Кмет на община Неделино 

 Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско   

имущество. 

 

3. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. 

 

            Докладва : Кмет на община Неделино  

            Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско 

имущество. 

 

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз 

на община Неделино към 30.06.2019 г. 

 

                 Докладва : Кмет на община Неделино  

                 Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско  

имущество. 

 

 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


5. Приемане на акуализиран план за финансово оздравяване на Община Неделино. 

 

               Докладва : Кмет на община Неделино  

               Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско 

имущество. 

 

6. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в ОУ ,,Васил Левски“ с. Средец за 

учебната 2019/2020 година. 

 

                  Докладва: Кмет на община Неделино 

                  Становище: ПК3 Социална политика, образование и здравеопазване. 

 

7. Утвърждаване на капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в 

гр. Неделино. 

 

                  Докладва: Кмет на община Неделино 

                  Становище: ПК3 Социална политика, образование и здравеопазване. 

 

 

8. Заявление с вх.№ 93-00-1330/ 01.07.2019 г. от Минка Младенова Бозова за откриване 

на процедура за отдаване под наем на общински терен- публична общинска 

собственост ,, Терен №3 с площ 41 кв. м., находящо се в централната част на с. 

Средец от ос. т. 131 и ос. т 89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо 

съоръжение чрез публично оповестен конкурс. 

 

             Докладва: Кмет на община Неделино 

             Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско          

имущество. 

 

9. Откриване на процедура за отдаване под наем на части от общински имот- публична 

общинска собственост представляващ помещение с площ 12 кв.м, находящо се в       

с. Гърнати чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 

                Докладва: Кмет на община Неделино 

                Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско            

имущество. 

 

10. Предоставяне право на безвъзмездно ползване на помещения от имот- публична 

общинска собственост представляващо трети етаж от Административна сграда- 

Кметство, с. Средец, общ. Неделино, построена в УПИ I, кв. 13 по ПУП на с . 

Средец. 

 

                Докладва: Кмет на община Неделино 

                Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско              

имущество. 

 

11. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот- частна общинска 

собственост, представляващ ПИ № 1689, кв. 19 А по ПУП на гр. Неделино чрез 

публично оповестен конкурс. 

 



               Докладва: Кмет на община Неделино 

                   Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско 

имущество. 

  

12. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Даване на 

съгласие за изработване на ПУП  УПИ XII – 466, кв.54 по плана на гр. Неделино.  

 

               Докладва: Кмет на община Неделино 

              Становище: ПК 2 Постоянна комисия по устройство и развитие на  

територията. 

 

13. Финансова помощ за възстановяване на част от щетите, възникнали  вследствие на 

пожар в къщата на Веселин Найденов, жител на с. Изгрев. 

 

               Докладва : Кмет на община Неделино  

               Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско   

имущество. 

 

14. Други. 

 

 

 

                                                                     Асен Белев………………………………………. 

                                                                  Председател на Общински съвет - Неделино 

 

 


