
 

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 –  Неделино на 18.02.2021г. /Четвъртък/ от 

15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

                                                                                          
1. Приемане бюджета на Община Неделино за 2021 година. 

     
                     Докладва: Кмет на община Неделино 

                                                            Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

                                                        

2. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000577 по КВС в землището на град  

Неделино,община. Неделино. 
            Докладва: Кмет на община Неделино 

                                                       Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

                 

                             
3. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007296 по КВС в землището на град  Неделино, община 

Неделино. 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                                 Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

                             
4. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000893 по КВС в землището на град  Неделино,община. 

Неделино. 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                                 Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

                        
5.  Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с 

реализация на проект ,, Усъвършенстване на системата за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо 

град Мадан“ 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

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


                                                 Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

6. Съгласие за възмездно придобиване право на собственост чрез сключване на договори за 

покупко-продажба и /или откриване производство по отчуждаване на проектен Поземлен имот 

№006967, образуван след делба на ПИ№ 004227 в землището на гр. Неделино, м. ,, Саатева 

чука“ в полза на Община Неделино за изграждане на общински обект от първостепенно 

значение ,, Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и 

колоездачна пътека в местност ,, Леден врис“ гр. Неделино“. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                                 Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

7. Други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                            Неделино. 
 


