
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 29.12.2021г. /Сряда/ от 

16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрация на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Неделино. 

     

Докладва: Кмет на община Неделино 

 Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Неделино. 

 

  Докладва: Кмет на община Неделино 

    Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

3. Приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Неделино. 

 

                                            Докладва: Кмет на община Неделино 

                                           Становище: ПК 3 –Здравеопазване, екология и социална политика. 

 

4. Заявление с вх.№93-00-335 от 05.02.2021г. от Кина Асенова Юлдашева, Митко Асенов 

Йорданов и Асен Асенов Йорданов е внесено искане за одобряване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ I, УПИ II, 

УПИ III и улична регулация, кв.15 по плана на гр. Неделино. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

               Становище: ПК2 –Устройство на територията. 

 

5. Заявление  с вх.№93-00-562 от 15.03.2021г. от Милен Цанков Михайлов е внесено искане за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в 

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


обхват на УПИ XVII-1349, кв.113 по плана на гр. Неделино (УПИ за производствена 

дейност). 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

               Становище: ПК2 –Устройство на територията. 

 

6. Заявление с вх.№93-00-492 от 02.03.2021г. от Митко Недялков Романов, Красимир 

Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова Мераджова и Катя 

Недялкова Бозвелиева е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План 

за регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

               Становище: ПК2 –Устройство на територията. 

 

7. Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места“. 

    

 

     Докладва: Кмет на община Неделино 

    Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

8. 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 2021г. 

 

    Докладва: Кмет на община Неделино 

    Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

9. Одобряване на  План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в 

депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържането 

на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  на територията на 

община Неделино за 2022г. 

   Докладва: Кмет на община Неделино 

    Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

10. Отписване на задължения при община Неделино поради изтекла погасителна давност. 

 

   Докладва: Кмет на община Неделино 

    Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

 

11. Попълване поименните състави на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино. 

 

    Докладва: Председател на ОбС-Неделино. 

 

12. Други. 
                                                                                   

 

                                                                                   Д-р Румен Младенов../п/…/печат/ 

                                                                                   Председател на Общински съвет- 

                                                                                   Неделино 


