
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 19.09.2018 г.  /сряда/ от 15. 00 ч. в 

заседателната зала на Общински съвет при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Искане за 

изменение на ПУП в обхват на ПИ 1345, кв. 45 по ПУП на гр. Неделино. 

 

  Докладва: Кмет на община Неделино 

  Становище: ПК2 Устройство и развитие на територията 

 

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

I. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Неделино за 

учебната 2018/2019 година; 

II. Утвърждаване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки, с пълняемост под 

задължителния минимум за учебната 2018/2019 г. в ОУ „Васил Левски“, с. Средец; 

 

  Докладва: Кмет на община Неделино 

  Становище: ПК3 Постоянна комисия по Социална политика, образование  

             и здравеопазване 

 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Предложение за 

име на парково пространство, което ще бъде изградено в УПИ I – за обществени дейности, 

общежитие и пазар, кв. 92 по плана на гр. Неделино. 

 

  Докладва: Кмет на община Неделино 

  Становище: ПК1 Постоянна комисия по Финансова – стопанска политика,  

             бюджет и общинско имущество  

  Становище: ПК4 Постоянна комисия по Инвестиционна политика,   

  сътрудничество, идентичност на общината и устойчиво развитие 

 

 4. Докладна записка от Асен Белев – Председател на Общински съвет, относно:Изменение и 

допълнение на Решение № 644/08.08.2018 г. на Общински съвет – Неделино. 

 

5. Други. 

 

 

Асен Белев………………………………… 

Председател на Общински съвет 

гр. Неделино 

 

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

