
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 23.04.2019 г.  /вторник / от 14. 00 ч. 

в заседателната зала на Общински съвет при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Кандидатстване с 

проект „Технологично обновяване и обзавеждане на обществена трапезария- гр. Неделино“ 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско    

имущество 

 

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

утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето на община Неделино за 2019 г.  

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК3 Постоянна комисия на Социална политика, образование 

и здравеопазване 

 

3. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино, относно: Приемане и 

утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 2020 г.  

Докладва: Кмет на община Неделино  

Становище: ПК3 - Постоянна комисия на Социална политика, образование 

и здравеопазване 

 

4. Докладна записка от Илияна Костадинова – Председател на НЧ „ Светлина – 1938“ гр. 

Неделино  

 

Докладва: Председател на НЧ „ Светлина – 1938 “  

Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско    

имущество 

 

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

Стефка Бойкова Димитрова с вх. №  93-00-558/13.03.2019 г. с искане за отдаване под наем на 

земеделска земя от общинския поземлен фонд .  

 

 

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


Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско    

имущество 

 

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

Митков Емилов с вх. № 93-00-508/05.03.2019 г. с искане за отдаване под наем на земеделска 

земя от общинския поземлен фонд .  

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско    

имущество 

 

7. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино  – относно : Откриване на 

процедура за отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост 

представляващ помещение находящо се на втория етаж в Административна сграда-Кметство  с. 

Средец чрез публично оповестен конкурс. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско    

имущество 

 

8. Докладна записка от Боян Кехайов – Кмет на Община Неделино  – относно : Откриване 

процедура за отдаване под наем на общински терен публична общинска собственост - „Терен 

№3“ с площ 15 кв.м. за поставяне на преместваемо съоръжение павилион – Iafka , 

непосредствено до „Терен № 2“ Български спортен тотализатор, находящ се в УПИ XXVIII – за 

обществено застрояване- Община, Читалище градски площад, озеленяване водни и ефекти, кв. 

59 по ПУП на гр. Неделино, чрез оповестен конкурс  

  

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 Финансова – стопанска политика, бюджет и общинско    

имущество 

 

 

9. Определяне границите на териториалните обхвати и наименование на кварталните съвети в 

гр. Неделино, във връзка с  Наредбата за създаване и функциониране на квартални съвети в 

общ. Неделино. 

                          Докладва: Асен Белев – Председател на СО „Квартални и обществени съвети, 

общински форуми.   

 

 

10. Изслушване на Здравко Йорданов Димитров – управител на „Диолен“ ЕООД. 

 

11. Доклад от Георги Гегов – Ликвидатор на общ. дружество „ БКД“ ЕООД. 

 

 

12. Други. 

. 

 

 

 

 

Асен Белев………………………………… 

Председател на Общински съвет 

гр. Неделино 

(п) 


