
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на извънредно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 

16.02.2023г., с Протокол № 45 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по прокт ,,Красива България“- 

Кампания 2023г., по мярка М01 ,,Подобрява на обществената среда в населените 

места“. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 395/16.02.2023г. 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства с проект „Текущ ремонт на 

административни сгради в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идентификатор № 

51319.503.313.1 и №51319.503.313.4“ по мярка М01 „Подобряване на обществената 

среда в населените места“ по проект „Красива България“ към Министерство на 

труда и социалната политика, Кампания 2023 г.; 

2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 107 198.00 лв. с ДДС, 

представляващ 52 % от бюджета на проекта за съфинансиране на проект „Текущ 

ремонт на административни сгради в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идентификатор 

№ 51319.503.313.1 и №51319.503.313.4“, в случай на одобрено проектно 

предложение; 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

Мотиви:  

 В предвид краткия срок за кандидатстване по обявената кампания, а 

именно:20.02.2023г. налага да бъде допуснато предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

      С проектното предложение се цели текущ ремонт на старата част на сградата на 

Общинска администрация – Неделино. Една от основните цели е ремонт на 

съществуващия сграден фонд, който към момента е в незадоволително състояние. 

Сградата се използва с административна цел и се посещава ежедневно от граждани на  
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община Неделино. В нея се помещават териториални поделения на Дирекция „Бюро по 

труда“, Дирекция „Социално подпомагане“, Общинска служба по земеделие и част от 

служителите на Общинска администрация, гр. Неделино. 

С оглед горното предварителното изпълнение на решението ще доведе до своевременно 

спазване на сроковете за кандидатстване по мярката и съответно подобряване на 

условията на труд на 20 служители и качеството на предоставяните услуги за 

общността. 

 

 

 

 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11, както следва: Асен Белев, Владислав Емирски, инж.Емил Войводов, д-р 

Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, Ружо 

Младенов, Десислава Хаджиева, Надежда Тодорова, Светозар Любомиров. ,,ПРОТИВ“ 

– 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 

                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 


