
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 25.11.2022г. /Петък/ от 16.00 

часа в заседателната зала на Общински съвет при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Заявление от Валери Димчев Демиров с вх.№93-00-1694/21.10.2022г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

2.  Заявление от Борис Димов Ангелов с вх.№93-00-1738/26.10.2022г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

     

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

3. Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, 

с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., с проект „Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ 

гр. Неделино, област Смолян“. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

4. Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по Процедура № 

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 

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


на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите 

към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7  

 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с проект „Реконструкция 

и/или рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, област Смолян“ 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

5. Други. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
                       

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

                                                                                   Председател на Общински съвет- 

                                                                                   Неделино 
 


