
 

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 09.03.2023г. /Четвъртък / от 

16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино към 31.12.2022г. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

Становище: ПК1 -Бюджет и финанси. 

 

2. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Неделино за 2023 година. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                     Становище: ПК4-Образование, култура и човешки ресурси. 

 

3. Утвърждаване на датите за провеждане на Двадесет и втория Национален фолклорен 

фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино 1,2 и 3 

септември 2023г. 

Докладва: Кмет на община Неделино 

                                     Становище: ПК4-Образование, култура и човешки ресурси. 

 

4. Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги. 

 

                                             Докладва: Кмет на община Неделино. 

                                Становище: ПК3-Здравеопазване, екология и социална политика. 

 

5. Заявление от Митко Мирчев Дамянов с вх. № 93-00-231/08.02.2023 г. с искане за отдаване 

под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

             Становище: ПК2-Устройство на територията. 

 

 

 

 

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


 

6. Заявление от Мирослав Красимиров Михайлов с вх. № 93-00-258/09.02.2023 г. с искане за 

отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

             Становище: ПК2-Устройство на територията. 

 

 

7. Съгласие за сключване на договори по реда на чл.182, ал1 от ЗУТ, с които собствениците  

на Поземлени имоти с идентификатори  51319.501.293, 51319.501.294 и 51319.501.295 да 

учредят безвъзмездно право на строеж в полза на община Неделино за строителство на  

,, Подпорна стена на ул. Метакса Гугински“  при ос.т.192 и о.т.197 по плана на гр.Неделино, 

обл. Смолян“. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

             Становище: ПК2-Устройство на територията. 

 

8. Съгласие за сключване на договори по реда на чл.182, ал1 от ЗУТ, с които собствениците  

на Поземлени имоти с идентификатори  51319.503.175, 51319.503.237 и 51319.503.236  да 

учредят безвъзмездно право на строеж в полза на община Неделино за строителство на  

,, Свлачище на  на ул. Иван Вазов“  между ос.т.117  и о.т.118  по плана на гр.Неделино, обл. 

Смолян“. 

 

Докладва: Кмет на община Неделино 

             Становище: ПК2-Устройство на територията. 

 

 

9. Други.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                   Председател на Общински съвет- 

                                                                                   Неделино 
 


