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О Т Ч Е Т 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г. – 31.12.2013 г. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино е изготвен в съответствие с 

изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 178 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет град Неделино, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация. 

Своята дейност ОбС – Неделино  осъществява на основание изискванията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на 

общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в 

населените места на нейната територия.  

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, денят, мястото и часът на провеждане на заседанията  на ОбС се оповестяват 

предварително чрез официалния сайт на Община Неделино. Работните материали се 

изпращат на хартиен носител. 

Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Неделино 

http://www.nedelino.bg,  

Общински съвет – Неделино  изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА,  

изпраща актовете на съвета на кмета на общината, на областния управител и Районна 

прокуратура - Златоград в 7-дневен срок от приемането им, както и задълженията си по чл. 

22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок   разгласява актовете си на населението на 

общината, чрез интернет страницата на общината. 

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет, съвместно с общинското 

ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и развитие на 

Общината. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали стана 

ясно, че проблемите и потребностите на населението в общината са детайлно проучени и е 

утвърден стил за тяхното системно и последователно решаване. На базата на това 

Общинския съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, 

гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на 

решенията, организира работата на постоянните комисии и съвета и прие решения 

съответстващи на потребностите на жителите на община Неделино. 

Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 16 заседания, от които 7 

редовни и 9 извънредни. Общо взетите решения за отчетния период са 191, а от началото на 

мандата до 31.12.2013г. са общо 422 броя. 
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Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва: 

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

Януари  2013  2 1 1 

Февруари  2013 1 1 - 

Март 2013  - - - 

Април 2013 2 1 1 

Май 2013 1 - 1 

Юни 2013  2 1 1 

Юли 2013 1 1 - 

Август 2013 - - - 

Септември 2013 2 - 2 

Октомври 2013 2 1 1 

Ноември 2013 1 - 1 

Декември 2013  2 1 1 

ОБЩО 16 7 9 

 

Постъпилите материали се разглеждат обстойно в заседание на постоянните комисии.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Постоянните комисии по време на заседанията си, по разглежданите въпроси 

приемаха становища, предложения и препоръки, които се предаваха в общинския съвет, 

общинска администрация и на съответните заинтересувани и лица. 

В заседанията им вземаха участие: председателят на Общински съвет, кмета и 

секретаря на общината, директори на дирекции и специалисти от общинската 

администрация. Становищата в комисиите се приемаха със съответното  гласуване и с 

необходимото по закон мнозинство. 

На редовните заседания бяха обсъждани теми и материали с актуален характер. 

Провеждането на извънредни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане на 

докладни записки и въпроси със спешен характер. За отчетния период всички докладни 

записки са решавани от общинските съветници на предстоящите сесии. Докладните записки 

са разглеждани своевременно. Няма докладни записки, разглеждането на които да е забавяно 

по един или друг повод.  

Постъпилите материали в деловодството на Общински съвет гр.Неделино са 

разпределяни и разглеждани на заседания на постоянните комисии, които от своя страна 

излизаха със становища и решения по съответните въпроси. 

В резултат на постъпилите докладни записки и други работни материали в 

деловодството на общинския съвет и след обстойното им разглеждане на заседания на 

постоянните комисии от Общински съвет гр.Неделино за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. 

са приети следните решения: 

 

 

 



Решение № Относно: 

233/07.01.2013г. Кандидатстване на Община Неделино  пред фонд „Социална закрила“ към МТСП по проект 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социална 

услуга Социална кухня гр.Неделино“ и проект „Социална кухня гр.Неделино“ 

 

234/07.01.2013г. Съфинансиране на проект на община Неделино по проект Проект:-„Реконструкция и модернизация 

на съществуваща материална база за предоставяне на социална услуга Социална кухня 

гр.Неделино“, с Финансов донор Фонд „Социална закрила“ към МТСП. 

235/07.01.2013г. Съфинансиране на проект на Община Неделино по проект Проект:-„Социална кухня гр.Неделино“ , 

с Финансов донор Фонд „Социална закрила“ към МТСП 

236/07.01.2013г. Откриване на социална услуга в общността „Център за настаняване от семеен тип за лица“ и 

актуализация на годишен план  за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2013 

година 

 

237/23.01.2013г. Актуализация на Общинския бюджет към 31.12.2012г. 

 

238/23.01.2013г. Актуализация на Поименния списък по обекти за разчетените капиталови разходи за 2012г. 
 

239/23.01.2013г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на общината за периода 01.10.2012г. – 31.12.2012г. 

 

240/23.01.2013г. Актуализация на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2013г. и 

актуализация на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Неделино 2011 – 2015 г. в 

частта „Планирани социални услуги и мерки в община Неделино“ 

241/23.01.2013г. Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа – град Неделино и на Център за 

социална рехабилитация и интеграция – град Неделино 

 

242/23.01.2013г. Приемане на общинска програма за развитие на спорта 

 

243/23.01.2013г. Кандидатстване по проект „Красива България“ (ПКБ) по Мярка 02  "Подобряване на социалната 

инфраструктура" с проект „Подмяна на съществуваща отоплителна инсталация на детска 

градина ОДЗ 1 в гр.Неделино, УПИ V- за детско заведение, кв. 118” 

 

244/23.01.2013г. Кандидатстване по проект „Красива България“ (ПКБ) по Мярка 02  "Подобряване на социалната 

инфраструктура" с проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ  КЪМ УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ 

«ДИЧО ПЕТРОВ» В ГР. НЕДЕЛИНО ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСТОЙЧИВИ  СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ“ 

 

245/23.01.2013г. Кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда 

(ПУДООС) за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за нова сметосъбираща машина, 

метални контейнери и кофи за събиране на смет. 

 

246/23.01.2013г. Допълнително финансиране на ОУ „Васил Левски“ с.Средец във връзка реализация на одобрен 

проект по Национална програма „Информационни комуникационни технологии в училище“ 

 

247/23.01.2013г. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения в „ТИЦ“ гр. Неделино   на „Младенов 

консултинг“ ЕООД, с ЕИК 202123605 със седалище гр. Златоград за провеждане на професионално 

обучение. 

248/23.01.2013г. Откриване на процедура за продажба на имот- частна общинска собственост (УПИ ХХV, квартал 2 

по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.) 

 

249/23.01.2013г. Откриване на процедура за продажба на имот- частна общинска собственост (УПИ ХІХ, квартал 2 по 

ПУП на гр. Неделино от 1987 г.) 

 

250/23.01.2013г. Откриване на процедура за продажба на имот- частна общинска собственост (УПИ VІІ, квартал 4 по 

ПУП на с. Оградна от 1987 г.) 

 

251/23.01.2013г. Промяна статута и начина на предназначение на поземлени имоти в землището на гр. Неделино и с. 

Еленка 

 

252/23.01.2013г. Одобряване на нова пазарна оценка на УПИ VІ-596,597 /шести, отреден на имот петстотин 



деветдесет и шести и петстотин деветдесет и седми/, кв. 70 /седемдесети/ по ПУП на гр. Неделино, 

утвърден със Заповед № РД-23/12.01.1987 г. 

 

253/23.01.2013г. Безвъзмездно предоставяне на помещение от общинска сграда  с адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 

80, гр. Неделино на НОИ Смолян. 

 

254/23.01.2013г. Отмяна на Решения №№ 225, 226, 227 на Общински съвет гр.Неделино по Протокол №22 от 

проведено заседание на 19.12.2012г. 

 

255/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 007187 КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници. 

 

256/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 004506  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

257/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.  № 005917 в землището на гр.Неделино на 

ОСЗ-гр.Неделино за установяване на граници. 

 

258/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 005918 в землището на гр.Неделино на 

ОСЗ-гр.Неделино за установяване на граници. 

 

259/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 000811 в землището на с.Върли дол на 

ОСЗ-гр.Неделино за установяване на граници. 

260/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 000809 КВС в землището на с. Върли дол 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

261/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 003792 КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

262/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 001681  КВС в землището на с. Гърнати  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

263/23.01.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 006790  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

264/23.01.2013г. Отмяна на Решение № 222/19.12.2012г. в частта си за продажба на поземлени имоти (земеделски 

земи) – ПИ № 004862, ПИ № 4863, находящи се в землището на гр.Неделино, местност „Дуня“, 

ЕКТТЕ 51319. 

 

265/23.01.2013г. Откриване на процедура  за отдаване под  наем на част от недвижим имот – публична общинска 

собственост   (бивше УО „Дичо Петров“). 

 

266/25.02.2013г. Отчет за касово изпълнение на  бюджета на община Неделино към 31.12.2012г. 

 

267/25.02.2013г. Отчет към  31.12.2012 г. на  капиталовите разходи на община Неделино за 2012 година 

 

268/25.02.2013г. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Неделино към 31.12.2012г. 

 

269/25.02.2013г. Програма за финансова стабилизация на община Неделино през бюджетната 2013 г. 

 

270/25.02.2013г. Предложение за утвърждаване за закупуване на индивидуални средства за защита на населението от 

община Неделино при възникване на бедствия. 

271/25.02.2013г. Разчет за капиталови разходи на Община Неделино за 2013 год. 

 

272/25.02.2013г. Приемане бюджета на община Неделино за 2013 год. 

 

273/25.02.2013г. Приемане на общински план за младежта - 2013г 

 

274/25.02.2013г. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Неделино. 

275/25.02.2013г. Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. 

 

276/25.02.2013г. Промяна вида на собствеността на НЧ „Светлина - 1938“ гр. Неделино от публична в частна 

общинска собственост. 

 



277/25.02.2013 Откриване на процедура  за отдаване под  наем на помещение  намиращо се на втори етаж в 

Административна сграда –Кметство с. Средец . 

 

278/25.02.2013г. Откриване на процедура  за отдаване под  наем на помещение, намиращо се на партерен етаж в 

Административна сграда –Кметство с. Средец . 

 

279/25.02.2013г. Откриване на процедура  за отдаване под  наем на помещение „Зъболекарски кабинет“, намиращо се 

на втори етаж в Административна сграда – Кметство с. Средец  

 

280/25.02.2013г. Откриване на процедура за продажба на имоти частна общинска собственост (Обекти: Помещения 

№1, 2, 3, 4 и 5, находящи се в приземния етаж на сграда за Битов комбинат в ПИ пл. № 947, кв. 118 

по ПУП на гр. Неделино) 

 

281/25.02.2013г. Изработване на проект за общ  устройствен  план на Община Неделино. 

 

282/25.02.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 000663  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници 

 

283/25.02.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 000756  КВС в землището на с. Върли дол  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници 

 

284/25.02.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 005946 КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници 

 

285/25.02.2013г. Издаване Запис на заповед от Община Неделино в полза на ПУДООС във връзка с реализация на 

проект „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ  НА СИСТЕМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНО СЪБИРАНЕ И 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ДО ПРЕТОВАРНА ПЛОЩАДКА В ГРАД НЕДЕЛИНО И ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО МАДАН“ 

 

286/03.04.2013г. Актуализация на Поименния списък по обекти за разчетените капиталови разходи за 2013г. и 

Допълнение към актуализация на Поименен списък за разчетени капиталови разходи за 2013г. 

 

287/03.04.2013г. Приемане на годишен финансов отчет на „Благоустройствени и комунални дейности-Неделино“ 

ЕООД за 2012г. 

 

288/03.04.2013г. Приемане на годишен финансов отчет на „ХОСПИС НАДЕЖДА“ ЕООД за 2012г. 

 

289/03.04.2013г. Удължаване срока на ликвидация на „Металик“ ЕООД в ликвидация, „Нова гора“ЕООД в 

ликвидация и „ХЧБ“ЕООД в ликвидация 

 

290/03.04.2013г. Одобряване на ПУП – ПРЗ за Язовир „Неделино“ – в поречието река Мързянска на 2,5 км западно от 

гр.Неделино, община Неделино, съобразен с предпроектни проучвания ВД-588/02.2012 г. и ДИ – 

959/06.2012г. на основание чл. 129, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в 

сила от 26.11.2012г.) от ЗУТ 

 

291/03.04.2013г. Приемане и утвърждаване на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по 

туризъм в община Неделино. 

 

292/03.04.2013г. Кандидатстване по проект на оперативна програма „Административен капацитет“. 

 

293/03.04.2013г. Годишен  план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 2014 г. 

294/03.04.2013г. Заявление от Росица Бойкова Айвазова за закупуване на УПИ VІІІ -723, кв. 85 по ПУП на град 

Неделино от 1987 година, актуван с Акт за частна общинска собственост № 990/18.01.2013 год. 

 

295/03.04.2013г. Откриване процедура за отстъпено право на строеж в УПИ ІV, кв. 63 по ПУП на гр.Неделино от 

1987г. 

 

296/03.04.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006786  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

297/03.04.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006788  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

298/03.04.2013г. Учредяване на апортна вноска в капитала на търговско дружество със 100 % общинско участие 

„Благоустройствени и комунални дейности – Неделино“ ЕООД, ЕИК 201836840 по реда на чл. 72 от 

Търговския закон върху имот – частна общинска собственост. 



 

299/03.04.2013г. Разчистване и профилиране на пътното платно, на съществуващия междуобщински път с. Долен 

(Община Златоград)- с. Крайна (община Неделино) 
 

300/16.04.2013г. Подписване запис на заповед, във връзка с подписването на договор за финансов лизинг 

 

301/16.04.2013г. Възлагане на кмета на община Неделино да направи искане до Агенция по геодезия, картография и 

кадастър гр.София и сключи споразумение за откриване на производство по създаване на 

кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на община Неделино с инвеститор община 

Неделино. 

 

302/16.04.2013г. Отчетен доклад за дейността на Народно Читалище „Светлина – 1938“ гр.Неделино и финансов 

отчет за 2012г. 

 

303/17.05.2013г. Решение за изработване на проект за общ устройствен план на Община Неделино. 

 

304/17.05.2013г. Отпускане на средства за Празника на с. Средец, община Неделино. 

 

305/06.06.2013г. Информация за просрочени задължения и вземания на община Неделино към 31.03.2013г. 

 

306/06.06.2013г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2013г. – 

31.03.2013г. 

 

307/06.06.2013г. Допълнително финансиране на ОУ „Васил Левски“ с. Средец – второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити към община Неделино. 

 

308/06.06.2013г. Допълнително финансиране на НЧ „Светлина“ гр.Неделино 

 

 Откриване на процедура за продажба на имот- частна общинска собственост (ПИ пл. № 1513 /хиляда 

петстотин и тринадесет/  по ПУП на гр. Неделино от 1987 г.). 

 

309/06.06.2013г. Откриване на процедура за продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ пл. № 1529 

/хиляда петстотин двадесет и девет/ по ПУП на гр.Неделино от 1987 г.) 

 

310/06.06.2013г. Промяна на предназначението на  УПИ VІІ – за озеленяване, кв. 70 по ПУП на гр.Неделино, в УПИ 

VІІ – за други дейности. 

 

311/06.06.2013г. Заявление от Радка Асенова Кичукова, вх. № 94-Р-354 от 23.07.2012 година за закупуване  на УПИ 

ІІІ-471, кв. 57 по ПУП на град Неделино от 1987 година, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 956/14.08.2012  година. 

 

312/06.06.2013г. Откриване на процедура за продажба на поземлени имоти (земеделски земи) – частна общинска 

собственост 

 

313/06.06.2013г. Утвърждаване на план за защита при бедствия на населението 

 

314/06.06.2013г. Допълване на плановете по чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия с разчети за евакуация и 

разсредоточаване. 

 

315/06.06.2013г. Актуализация на състава на Обществен съвет за осъществяване обществен контрол върху 

дейностите за социално подпомагане – град Неделино 

 

316/06.06.2013г. Годишен отчет за дейността на НЧ „Напредък-1962“ с.Средец, общ.Неделино 

 

317/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000567  КВС в землището на с. Оградна, 

община Неделино  на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

318/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000585  КВС в землището на с. Оградна, 

общ.Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

319/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000205  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

320/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000206  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 



321/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000207  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници. 

322/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000207  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници. 

323/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000244  КВС в землището на с. Еленка, 

общ.Неделино  на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

324/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006852  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

325/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006855  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

326/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006864  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

327/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000296  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

328/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000856  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

329/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000857  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

330/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000301  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници. 

 

331/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000302  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

332/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000303  КВС в землището на с. Еленка, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

333/06.06.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000304  КВС в землището на гр.Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

334/06.06.2013г. Възлагане на Кмета на община Неделино да отпочне необходимите процедури и действия за 

включването във водопреносната система на гр. Неделино, находящия се водоизточник в 

м.“Придолски дол“- Омареви колиби. 

 

335/06.06.2013г. Възлагане на Кмета на община Неделино да предприеме необходимите процедури, свързани с 

извършване на хидрогеоложки проучвания на територията на община Неделино. 

 

336/13.06.2013г. Присъединяване към Конвент на Кметовете. 

 

337/30.07.2013г. 1. Актуализиране  структурата на Община Неделино и мероприятията към ОбА –Неделино във 

връзка с наложили се  в процеса на работата промени в наименованията  на някои от 

длъжностите и преструктуриране в отделите и дирекциите с цел по-добра организация на 

работата на администрацията. 

 

338/30.07.2013г. . Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 30.06.2013г. 

339/30.07.2013г. Отчет на капиталовите разходи на Община Неделино за  ІІ– ро тримесечие на 2013т. 

 

340/30.07.2013г. Актуализация на поименния  списък на обекти от разчета  на капиталовите разходи на Община 

Неделино за 2013г.   

 

341/30.07.2013г. Информация за просрочени задължения и вземания на Община Неделино към 30.06.2013г. 

 

342/30.07.2013г. Отчет за командировъчни  разходи на   на  кмета на Община Неделино за периода01.04.2013г.- 

30.06.2013г. 

 

343/30.07.2013г. Приемане на оценка на непарична вноска в капитала на „ Благоустройствените и комунални 

дейности – Неделино „ ЕООД  ЕИК 201836840  със 100% общинско участие . 

 

344/30.07.2013г. Удължаване срока на ликвидация на „Хигиена чистота и благоустрояване“ ЕООД в ликвидация, 



ЕИК 120511170  

 

345/30.07.2013г. Промяна вида на собствеността на Поземлен имот (ПИ) пл.№4 по частично попълване на   

кадастрален план с.Тънка бара и сграда „Училище“ от публична в частна общинска собственост.  

 

346/30.07.2013г. Промяна на предназначението на собствеността от публична в частна общинска собственост за имот 

находящ се в с.Средец, общ.Неделино, обл. Смолян. 

 

347/30.07.2013г. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Неделино, съгласно 

чл.22 от Закона за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012г. 

 

348/30.07.2013г. Одобряване на ПУП  за промяна на предназначението на УПИ І-за квартален магазин в кв.118 по 

ПУП на гр.Неделино и имота се обособи като УПИ І- за детска площадка, кв.118 на основание 

чл.129, ал.1 (изм. –ДВ, бр.17 от 2009г., доп. –ДВ, бр.82 от 2012г., в сила от 26.11.2012г.) от ЗУТ и 

стартиране на процедура съгласно чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост за  

прекратяване на собственост чрез откупуване  частта на физическите или юридическите лица. 

 

349/30.07.2013г. Одобряване на Проект за изменение  ПУП-ПР (Подробен устройствен план-План за регулация) в 

обхват на улична регулация ос.т.250- до ос.т. 1034 от кв.25 ос.т.1031 и ос.т. 1032 по ПУП на 

гр.Неделино, община Неделино и УПИ VІІ и УПИ ХVІІ кв.25 по ПУП на гр.Неделино, община 

Неделино на основание чл.129, ал.1(изм.-ДВ, бр.17 от 2009г., доп.-ДВ, бр.82 от 2012г., в сила от 

26.11.2012г.) от ЗУТ. 

 

350/30.07.2013г. Откриване на процедура  за продажба на имот –частна общинска собственост(УПИ ІІ, кв.71 по ПУП 

на гр.Неделино утвърден със Заповед №РД-23/1201.1987г.) 

 

351/30.07.2013г. Откриване на процедура  за продажба на имот –частна общинска собственост ПИ пл.1531, кв.91 по 

ПУП  на гр.Неделино утвърден със Заповед №РД-23/1201.1987г.) 

 

352/30.07.2013г. Продажба на общинско недвижимо имущество (метален резервоар за дизелово гориво-цистерна за 

нафта) 

 

353/30.07.2013г. Заявление от Радослав Асенов Петров - наследник на Румяна Райчева Петрова, вх.№94-Р-2220 от 

15.04.2013 за закупуване на УПИ-VІ-1167, кв.109 по ПУП  на гр.Неделино утвърден със Заповед 

№РД-23/1201.1987г., актуван с Акт за частна общинска  собственост№1019/07.05.2013 година. 

 

354/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 006782  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

355/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад. № 006780  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

356/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 001552  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

357/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 001210  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

358/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006873  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

359/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006869  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

360/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006871  КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

361/30.07.2013г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 006843 КВС в землището на гр.Неделино  

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

362/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР)  

 

363/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 



 

364/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 

 

365/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 

 

 

366/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 

 

367/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 

 

 

368/30.07.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба № 32 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 

 

 

369/30.07.2013г. Стартиране на процедура за отчуждаване на собственост на поземлен имот VII- 1333, кв. 55 по ПУП 

на гр. Неделино. 

 

370/30.07.2013г. Стартиране на процедура съгласно чл. 36, ал.1, т. 3 от Закона за общинската собственост за 

прекратяване на съсобственост чрез откупуване частта на физическите или юридическите лица. 

 

371/30.07.2013г. Осигуряване на подход към УПИ XX, кв. 134 по ПУП на гр. Неделино чрез отреждане на нова 

улична регулация, съобразно спецификата на терена. 

372/30.07.2013г. Отпускане финансова помощ на Емилия Цвяткова Василева от гр.Неделино 

373/30.07.2013г. Необходимостта да се извърши надграждане на съществуващите стени с цел защита на брега на 

реката в участък на ул. „Крайречна“, а и за допълнително осигуряване на новите подпорни стени 

изграждащи се по проект по ОПРР, за да се ограничи възможността за тяхното подравяне в участъка, 

където са по-ниски съществуващите стени и да не се допуска достъп на води зад тялото на стената 

при евентуални високи води 

374/30.07.2013г. Отпускане на средства за шахматен турнир в община Неделино. 

 

375/05.09.2013 Присвояване на званието „Почетен гражданин на Неделино“ във връзка с Празника на града и 

Първия балкански фолклорен фестивал 6, 7 и 8 септември, Неделино 
,
13. 

 

376/05.09.2013г. Участие на Община Неделино и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №24 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на  

населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР). 

 

377/05.09.2013г. Реализиране на проект на Сдружение „Бъдеще за Неделино” по мярка 321 от Програма за развитие 

на селските райони 2007-2013г, с име „Създаване на център за подпомагане на бизнеса в Община 

Неделино, чрез използването на информационни и комуникационни технологии“ 

 

378/18.09.2013г. Разрешаване формирането и дофинансирането на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост 

под задължителния минимум за учебната 2013/2014 година.  

 

379/18.09.2013г. Разрешаване функционирането на групи с минимален брой деца в ЦДГ „ЗОРА“ с. Средец през 

учебната 2013/2014 година.  

 

380/18.09.2013г. Утвърждаване на мрежа от учебни звена в община Неделино за учебната 2013/2014 година. 

 

381/11.10.2013г. Приемане на Общинска програма за развитие на туризма на Община Неделино 

 

382/22.10.2013г. Награждаване на изявени дейци на образованието по повод 100-годишнината на светското училище 

в града 

 

383/22.10.2013г. Одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план – План за регулация) в 

обхват на улична регулация ос.т. 867а до ос.т. 876б от кв. 100 по ПУП на гр.Неделино, община 



Неделино, на основание чл. 62а, ал.3 т.2 и 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

384/22.10.2013 Одобряване на нова пазарна оценка за УПИ ІІІ, кв. 78 по ПУП на гр. Неделино, поради изтеклия 

шест месечен срок 

 

385/22.10.2013 Промяна  предназначението на УПИ VІ - за    озеленяване, кв. 106  по ПУП на гр. Неделино, в УПИ 

VІ, кв. 106 - за други дейности 

 

385/22.10.2013 Промяна предназначението от публична в частна общинска собственост на обект „Кметство с. 

Бурево“, заемащ част от втория етаж в Административна сграда – Кметство, с. Бурево. 

 

387/22.10.2013 Заявление от наследниците на Любен Иванов Макаков, вх. № 94-М-163 от 11.04.2013 година за 

закупуване  на УПИ ІV, кв. 129 по ПУП на град Неделино, утвърден със Заповед № РД-23/12.01.1987 

година, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1024/21.05.2013 година. 

 

388/22.10.2013 Заявление от Милка Иванова Хаджиева и Асен Руменов Хаджиев, вх. № 94-М-60 от 06.02.2012 

година за закупуване  на ПИ пл. № 1259, кв. 134 по ПУП на град Неделино от 1987 година, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 1001/22.03.2013  година. 

 

389/22.10.2013 Заявление от Надежда Иванова Генчева, вх. № 94-Н-77 от 30.05.2013 година за закупуване  на УПИ 

ІІ-692, кв. 81 по ПУП на град Неделино от 1987 година, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1037/11.09.2013  година. 

 

390/22.10.2013 Откриване на процедура за продажба на поземлени имоти (земеделски земи)- частна общинска 

собственост 

 

391/22.10.2013 Приемане принципно съгласие за замяна на земеделска земя- частна общинска собственост със земя 

от ОПФ в с. Еленка 

 

392/22.10.2013 Одобряване на нова пазарна оценка за УПИ Х, кв. 134 по ПУП на гр. Неделино, поради изтеклия 

шест месечен срок 

 

393/22.10.2013 Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 004724  КВС в землището на гр. Неделино, 

община Неделино  на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

394/22.10.2013 Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 000763  КВС в землището на с. Върли дол, 

общ.Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

395/22.10.2013 Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 001923  КВС в землището на гр.Неделино, 

общ. Неделино на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

396/22.10.2013 Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№  006880 КВС в землището на гр. Неделино 

на ОСЗ – гр.Неделино за установяване на граници.  

 

397/22.10.2013 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания  

 

398/22.10.2013 Предупредителни актове и заповеди на РС „ПБЗН“-Златоград за състоянието на пожарната 

безопасност на сградата на НЧ „Светлина – 1938“ гр.Неделино 

 

399/22.10.2013 Откриване на процедура за продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ пл. № 4 /четири/ 

по частично попълване на кадастрален план на с.Тънка бара) 

 

400/22.10.2013г. Отделяне на местност Учурума от границите на с.Кочани, общ.Неделино и обособяването му като 

отделно населено място. 

 

401/08.11.2013г. Поемане на общински дълг чрез фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ 

ЕАД 

 

403/08.11.2013 Общински обект от първостепенно значение – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.КУНДЕВО, ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН“  

 

404/08.11.2013 Общински обект от първостепенно значение - „ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.ВЪРЛИНО, ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН“ 

405/12.12.2013г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/313/00244 от 09.12.2013 г. по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА 



ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА „СТОЯНОВО – РИМСКИ ГРОБИЩА – ВРЪХ СВ. НЕДЕЛЯ““, 

сключен между Община Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

406/12.12.2013 Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/313/00239 от 09.12.2013 г. по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ – СТОЯНОВО“, ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”, сключен 

между Община Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

407/12.12.2013 Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/313/00240 от 10.12.2013 г. по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО – МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ“ – МЕСТНОСТ 

„КОРИЯТА“”, сключен между Община Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

408/12.12.2013 Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/313/00242 от 10.12.2013 г. по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО - МЕСТНОСТ „ХАЛВАДЖИЕВО“ (ЧЕКАРЕ), 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”, 

сключен между Община Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

409/12.12.2013. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/313/00238 от 09.12.2013 г. по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите дейности” от ПРСР за Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА гр. НЕДЕЛИНО – местност „СВ. ИЛИЯ“, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”, сключен между Община 

Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

410/12.12.2013 Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/321/01447 от 10.12.2013 г. по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие 

на селските райони 2007- 2013 г. (ПРСР)” за Проект "Подобряване условията за живот, 

мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино 

и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, 

реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна 

мрежа“ с включени подобекти: - „Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170 , 

в участък – гр. Неделино – с. Крайна – разклон с. Крайна – с. Козарка“ и „Водоснабдяване на с. 

Кундево“, сключен между Община Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

411/12.12.2013 Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 21/322/01022 от 10.12.2013 г. по Мярка 322 

"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони 

2007- 2013 г. (ПРСР)” за Проект "ПОДОБРЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГРАДСКИ ПЛОЩАД - 

ГР. НЕДЕЛИНО”, сключен между Община Неделино и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

412/13.12.2013г. Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Неделино 

 

413/13.12.2013 Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Неделино. 

 

414/13.12.2013. Приемане Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане бюджета на Община 

Неделино. 

 

415/13.12.2013 Актуализация структурата на Община Неделино и мероприятията към ОбА – Неделино във връзка с 

наложили се в процеса на работа промени в наименованията на някои от длъжностите и 

преструктуриране в отделите и дирекциите, с цел по-добра организация на работата на 

администрацията. 

 

416/13.12.2013 Корекция на решение на Общински съвет – гр.Неделино № 402/08.11.2013г. 

 

417/13.12.2013 Поемане на общински дълг за 2014 година по реда на Закона за общинския дълг 

 

418/13.12.2013 Актуализация на поименния списък на обектите от разчета на капиталовите разходи на Община 

Неделино за 2013г. 

 

419/13.12.2013 Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.07.2013г. – 

30.09.2013г. 

 



420/13.12.2013 Приемане и утвърждаване на културния календарен план за 2014 г. на община Неделино и 

финансовата план-сметка към него. 

 

421/13.12.2013 Предоставяне земя от ОПФ с кад.№ 006849 по КВС в землището на гр.Неделино на ОСЗ-

гр.Неделино за установяване на границите на земеделските имоти. 

 

422/13.12.2013 Допусната явна фактическа грешка в Договор №62/19.11.2013г. за покупко-продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, с който Надежда Иванова Генчева е закупила УПИ ІІ-692, 

който е с обща площ 488.91 м2 по сега действащия план, но която площ надвишава със 100, 91 м2, 

площта на парцела, в който й е било отстъпено правото на строеж и установяване, че в рамките на 

закупения парцел макар и без да е с отразени граници на новия план (което се явява кадастрална 

грешка), е част от имот, собственост на наследниците на Здравко и Румен Райчеви Генчеви и Надка 

Райчева Генчева съгласно Нотариален акт №83, том Х, дело №24 / 1987 г. за собственост на парцел 

ІІІ, кв. 80 по отменения план на гр. Неделино, която част е с отложени граници на място и се владее 

и ползва от собствениците. 

 

 

Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 

комисии и заседанията на общинския съвет, което говори за голямата отговорност, с която се 

отнасят те, към поетите обществени задължения. Имаше и отсъствия на общински съветници 

от заседания, които бяха уважителни и не са довели до затрудняване работата на общинския 

съвет при разискванията и вземане на решения. 

И през този отчетен период, в общинския съвет има единодействие  по отношение на 

приеманите решения. Общинските съветници са обединени в решаване на неотложни 

въпроси, във връзка с развитието и просперитета на Община Неделино.  

Като орган на местното самоуправление Общинският съвет, съвместно с общинското 

ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и развитие на 

Общината. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

Предоставям настоящата информация – отчет за сведение на всички общински 

съветници, на Кмета на общината, общинска администрация и на гражданите на община 

Неделино. 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино  и неговите комисии 

се основава както на статистическите данни, така и на анализа на съдържанието на взетите 

решения. Изминалият период дава основание на всеки един от нас, за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата, за подобряване на местното 

самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия 

на всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет. 

    Инициативата на Кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите намерения и 

добрите постижения в града и общината, не биха били възможни без общата воля на 

общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко добро начинание. Всяко 

значително действие на местната изпълнителна власт, е предшествано от решение на 

местната законодателна институция. Така ние, като общински съветници, поемаме 

отговорността за него пред гражданите. 

Представям настоящия отчет за информация и се надявам, с диалог и самокритичност 

да коригираме нашите грешки, и да вървим напред в изпълнение на задълженията си на 

общински съветници пред своите избиратели. Нека да продължим да полагаме усилия, за да 

отговорим на очаквания на жителите на Община Неделино за благоденствието на всички. 

 

 

Д-р Розалинка Русева - Пейчева  ……….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО  


