
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. 55, ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на ОбС гр.Неделино 

С В И К В А М 
    

Извънредно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 10.03.2021г. /Сряда/ от 
16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Сключване на тристранно споразумение с УО на ОПОС и Министъра на финансите 
за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията по наложените финансови 
корекции при изпълнението на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и 
изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране 
на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и 
Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и 
бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения 
договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № 
BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 
отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и  от Държавния бюджет на Република България. 

2. Искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. 
(УО на ОПОС) за предоставяне на временен безлихвен заем за финансови корекции 
наложени в процеса на изпълнение на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за 
общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – 
водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в 
рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 
20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране 
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на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 
фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.   

3. Преразглеждане  на Решения № 173 от 18.02.2021г. приети с Протокол № 18 върнато  като 
незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-09-430/05.03.2021г. 

4.  Други. 

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


