
 

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. …………………… 
 

 

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 07.12.2020г. 

/Понеделник/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет 

при следния 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

                                                                                          
1. Кандидатстване на Община Неделино за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020. 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

2. Отдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост в УПИ VIII-1334-

Паркинг, кв.55, чрез публично оповестен конкурс. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

3. Заявление от Лиляна Здравкова Георгиева с вх.№93-00-1960/29.09.2020г.за закупуване на 

УПИ XXIV,кв.107 по ПУП на гр. Неделино от 1987г. чрез публичен търг с тайно наддаване. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

  Становище: ПК1 -Бюджет и финанси и 

               Становище: ПК2 –Устройство на територията 

 

4.    Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

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


  Становище: ПК1 -Бюджет и финанси и  

                         ПК3-Здраеопазване , екология и социална политика 

 

 

5. Кандидатстване на община Неделино по процедура за директно Предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001- ,, 3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА 

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“  по Оперативна програма за храни и /или основно материално 

подпомагане. 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                        ПК3-Здраеопазване , екология и социална политика 

 

 

6. Предложение за преминаване на делегирани бюджети, като второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити на общинските детски градини и общински 

социални центрове. 
Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

 7.  Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и 

вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на 

обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на 

материални и нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2020 г.. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

               Становище: ПК2 –Устройство на територията. 

 

8.  Други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Инж.Стойко Еленов…/п/…/печат/ 
                                                                            Председател на Общински съвет 

                                                                            Гр.Неделино 

 


