
 

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 13.05.2022г. /Петък/ от 16.00 

часа в заседателната зала на Общински съвет при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + 

в община Неделино”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +. 

     

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

2. Заявление от Албена Рафаилова Хаджиева с вх.№ 93-00-410/29.03.2022г.с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                           Становище: ПК1 -Бюджет и финанси 

 

3. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.01.2022г. – 31.03.2022г. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                           Становище: ПК1 -Бюджет и финанси 

                           

 

4. Разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците за 2022г. 

  

   Докладва: Кмет на община Неделино 

                                    Становище: ПК3 – Здравеопазване, екология и социална политика. 

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


 

5. Докладна записка от Борислав Хаджиев-Директор Дирекция ,,Социално 

подпомагане“ Златоград. Относно: Програма за закрила на детето за 2022 година. 

                           Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино 

                           Становище: ПК3 –Здравеопазване, екология и социална политика. 

 

6. Отпускане на такса за участие в обучение в международната програма на  SPACE 

CAMP TURKEY за ученик. 

 

                          

                           Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино. 

                                         Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси. 

7. Определяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на 

областна здравна карта 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                    Становище: ПК3 – Здравеопазване, екология и социална политика. 

 

 

8. Други. 

    

 

8.1. Отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани. 

 

 
Докладва: Председател на Общински съвет-Неделино   

                                  Становище: ПК1 -Бюджет и финанси и  

                                  ПК3-Здраеопазване , екология и социална политика 

 

 

                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

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

                                                                                   Председател на Общински съвет- 

                                                                                   Неделино 
 


