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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
                                               

Относно: Постановление № 376 от 05.11.2021г. на стойност 1 900 000,00 лв. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                                     

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                Във връзка с писмо с изх.№ ФО- 85 от 11.11.2021г.  на Министерство на финансите и 

Постановление № 376 от 05.11.2021г. на стойност 1 900 000,00 лв., община Неделино е 

предоставила писмено разяснение за размера на средствата, с които ще финансират разходи за 

извършване на текущи ремонти.   

В наше писмо с  Изх.№ 04-12-73/25.11.2021г., са определени обектите по Постановление №376 от 

05.11.2021г. 

              С цел недопускане на двойно финансиране предлагаме от поименния списък на обектите 

изпратени в Министерство на финансите да отпадне следния обект: „Текущ ремонт на път с.Еленка 

„  и на негово място  да се чете обект: „Текущ ремонт на общински път SML 2174/III-8652 – Падина 

– П.К.Средец/ - Кундево в участък 1+300 км до 2+ 300 км до 2+ 400 км с дължина 1100м и 

съпътстващи улици в с.Кундево“ , който обект е изпълнен. 

Съгласно чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, компетентен да осъществява контрол върху изпълнението и разходването 

на общинския бюджет е Общински съвет.  

            Във връзка с гореизложеното, предлагаме следния проект за 

 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Неделино: 

1. Одобрява да отпадне следния обект: „Текущ ремонт на път с.Еленка „  и на негово 

място  да се чете обект: „Текущ ремонт на общински път SML 2174/III-8652 – Падина – 

П.К.Средец/ - Кундево в участък 1+300 км до 2+ 300 км до 2+ 400 км с дължина 1100м и 

съпътстващи улици в с.Кундево“, в писмо с  Изх.№ 04-12-73/25.11.2021г. изпратено в 

Министерство на финансите наименования на обектите по Постановление № 376 

от 05.11.2021г. 
. 
 
С уважение,       

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на Община Неделино  

 

http://www.nedelino.bg/

