
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕДЕЛИНО 

 

1. ПК № 1 – Постоянна комисия по Финансово-стопанска политика, бюджет и 

общинско имущество.  

 

 С направления и правомощия: 

 Управление на местни финанси, общински бюджет- Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг, 

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, Наредба за определяне и администриране  на местните данъци, Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, Наредба за 

обществено обсъждане за поемане на общински дълг, Решение за всички видове 

дългосрочен дълг, Годишен отчет за състоянието на общинския дълг, Годишен отчет за 

състоянието на търговските дружества с общинско участие,  европейски фондове, 

програми и проекти – „пътна карта“ на европроектите в общината, инвестиции в - 

пътна, водоснабдителна, канализационна, социална и туристическа инфраструктура, 

общинска собственост и общински предприятия - Стратегия за управление на 

общинската собственост за срок на мандата, Ежегодна програма за управление и 

разпореждане с общински имоти, Наредба за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи- общинска собственост, Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища-общинска собственост, 

Периодичен отчет на управителите на общинските търговски дружества и директорите 

на общински предприятия, Финансови инструменти - ползване на дългови 

инструменти за инвестиции. Нормативна база. 

Председател – Сашо Бабачев 

Зам.председател – Румен Младенов 

Членове: 1. Борислав Беширов 

                2.  Асен Белев 

                3. Милка Любомирова 

 

2.  ПК № 2 – Постоянна комисия по Устройство и развитие на  територията.       

  С направления и правомощия: 

Устройство и развитие на територията- Решения за възлагане изработването на 

общ устройствен план, одобряване на общите устройствени планове, одобряване на 

ПУП в обхват над един квартал, както и ПУП за паркове и градини и ПУП, 

предвиждащи отчуждаване на частни имоти за общински нужди, Наредба за 

изграждане на проводи и съоръжения на техническата инфраструктура за сметка на 

собствениците на имоти, Развитие на техническата инфраструктурата, благоустрояване 

и комунални услуги, Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 

транспортна, енергийна, водоснабдителна, канализационна, съобщителна, и 

инженерно-защитна система, Изграждане и опазване на зелената система на 



територията на общината, Наредба за поставяне и премахване на преместваеми обекти 

и рекламни съоръжения, Премахване на незаконни строежи от IV, V, VI,  категория м 

т.ч.  строежи негодни и опасни за използване, Наредба за условията и редът за издаване 

на разрешения за строеж, съответно разрешение за поставяне, за използване на 

незастроени поземлени имоти до реализиране на ПУП за временни открити паркинги, 

пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и 

други подобни обекти, Общински план за развитие; Екология и опазване на околна 

среда- Програма за развитие на ВИК, Общинска програма по опазване на околна среда, 

Тарифа за такси за водовземане и ползване на воден обект, Общинска програма и 

наредба  за управление на отпадъците, Решение за участие в регионални сдружение и 

определяне на годишен размер такса битови отпадъци; Благоустройство и 

Архитектура- Жилищни обекти, Обекти на общинската инфраструктура с местно 

значение предназначени за административни потребности на общината ; Кадастър, 

Нормативна база 

Председател – Стоян Чаушев 

Зам.председател – Ружо Младенов 

Членове: 1. Генадий Бакалов 

                2. Христо Петров 

                3. Стойко Еленов 

 

3. ПК № 3 – Постоянна комисия по Социална политика, образование и 

здравеопазване. 

   С направления и правомощия:  

Образование -Училищна мрежа, Детски градини, Извънучилищни дейности, 

Квалификационни центрове; Спорт- Спорт за всички, Спортни обекти, Ученически 

спортни школи, Спортни клубове; Разработване на дългосрочна стратегия и програма 

за поддържане и управление на спортните имоти, Публичен регистър и статут на 

съоръженията по предназначение и социална значимост, Детски площадки и 

съоръжения,  Здравеопазване- Училищни кабинети, Доболнична помощ, Спешна 

помощ, Политика за здравни кадри; Социална политика- Стратегия и годишни 

планове за развитие на социални услуги на общинско ниво, Обществени съвети, ЦОП, 

ЦНСТ, ЦСРИ, Работа със социално уязвими групи и програми за промоции на 

здравето, социални жилища,превенции на различни заболявания и зависимости- 

наркомания, алкохолна зависимост и др., Социална политика по закрила на детето, 

Стил и начин на живот- Вероизповедания , Младежки дейности и инициативи, 

Отдих и здравословен начин на живот, Ученическо столово хранене, велоалей, 

Предотвратяване на противообществени прояви на малолетни, Интеграция на лица, 

Клубове на пенсионера,  Нормативна база 

Председател – Румен Младенов 

Зам.председател – Огнян Годумов 

Членове:  1. Стойко Еленов 

                 2. Стоян Беширов 

                 3. Огнян Бабачев 



 

4. ПК № 4 – Постоянна комисия по Инвестиционна политика, сътрудничество, 

идентичност на общината и устойчиво развитие. 

             С направления и правомощия:  

Инвестиционни политики, сътрудничество и комуникации – Търговия, 

производство и услуги, Земеделие и горско стопанство,  Енергийни политики, Наредба 

за насърчаване на инвестиции с общинско значение, Участие на общината в публично-

частно партньорство, концесии, Общински план за развитие, НПО, Сътрудничество - 

Участие на общината в юридически лица с нестопанска цел - сдружения и фондации, 

Междуобщинско и международно сътрудничество, Взаимодействие с други общински 

съвети, Комуникации и транспорт - Поддръжка на общински пътища, обществен 

транспорт, подпомагане безопасността на движението, транспортни схеми, 

регламентиране превоза на пътници,  Трудова заетост – политика на човешките 

ресурси; Идентичност чрез култура и туризъм: Туризъм-Стратегически документи, 

свързани с развитието на туризма на територията на общината, туристическа визия, 

инвестиции и финансиране, туризъм и туристически маркетинг; Култура- Общински 

фонд „Култура“ и Правилник за неговата работа, Стратегия за опазване на културното 

наследство на територията на общината, Планове за управление на единични 

недвижими културни ценности, Приемане на Читалищни годишни програми и 

съответно отчет за тяхната дейност, Народни читалища, Културни прояви и 

любителско изкуство, Културен календар, Етнографски експозиции; Жилищна и 

демографска политика-  етажна собственост, демографска политика, Устойчиво 

развитие и природни ресурси /водоизточници, подземни и минерални води, земи и 

гори, кариери и др.  Нормативна база 

 

Председател – Генадий Бакалов 

Зам.председател – Милка Любомирова 

Членове: 1. Сашо Бабачев 

                2. Огнян Годумов 

                3. Огнян Бабачев 

 

5. ПК № 5 – Постоянна комисия по Местно самоуправление, обществен ред, 

сигурност и защита при бедствия и аварии. 

               С направления и правомощия:  

Развитие на местното самоуправление-Взаимодействие с гражданското общество и 

мероприятия свързани с отразяване работата на ОС-Неделино, в т.ч. обнародване на 

решения, правилници, наредби, обръщения и инструкции, мероприятия свързани с 

обществените консултативни съвети. Обогатяване на формите на обществено 

обсъждане и реда за участие на гражданите в дейността на общинския съвет и неговите 

комисии. Местен обществен посредник. Пълноценно функциониране на обществените 

консултативни съвети, Въпроси свързани с провеждане на общи събрания, 

референдуми и допитвания, Квартални съвети, Жалби и предложение на граждани, 



Граждански права и задължения, Контрол по изпълнение на Решенията на ОБС, 

Обществен ред и сигурност, Защита при бедствия и аварии- общински план за 

защита при бедствия и аварии, създаване на гасаческа група, Нормативна база 

Председател – Ружо Младенов 

Зам.председател – Стоян Чаушев 

Членове: 1. Христо Петров 

    2. Стоян Беширов 

    3. Генадий Бакалов 

                          

6. ПК № 6 Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и  

отнемане на незаконно придобитото имущество. Административно и 

информационно обслужване. 

 

             С направления и правомощия: 

 

- Противодействие на корупцията - Комисията осъществява своята дейност в 

съответствие със Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество, Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

- Неделино и правилата приети от Общински съвет за структурата и дейността на тази 

комисия. 

Административно и информационно обслужване- Организационно-управленска 

структура на общинската администрация, Организация на административното 

обслужване в общината- КАО,  Център за информация и обслужване на граждани, 

„Гише на предприемача“ за бизнеса, Електронно управление - регистри, електронни 

документи, електронен архив, централизирана информационно система, 

административен капацитет и ефективна администрация. Административно управление 

и квалификация, Европейска харта за местно самоуправление. Етичен кодекс на 

общинския съветник, Нормативна база 

 

Председател – д-р Милка Любомирова 

Зам.председател – Асен Белев 

Членове: 1. Борислав Беширов 
 

 


