ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО
4990

гр. Неделино,

ул. “Александър Стамболийски” №104 , област Смолян
Тел.: 03072 / 9233,
http://www.nedelino.bg, e‐mail: obs_nedelino@abv.bg

==========================================
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО
ЗА ПЕРИОДА 01.11.2015 г. – 03.06.2016 г.
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино е изготвен в
съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т. 22 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 на
област Смолян 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 си и прие решения съответстващи на
потребностите на жителите на община Неделино.
Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 11 заседания, от които
7 редовни и 4 извънредни. Общо взетите решения за отчетния период са 216.
Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва:
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Месеци
Ноември 2015
Декември 2015
Януари 2016
Февруари 2016
Март 2016
Април 2016
Май 2016
Юни до 03.06.2016
ОБЩО

Брой
заседания
Общо

В това число:
редовни
извънредни
2
2
1
1
1
2
1
1
11

2
1
1
1
1
1
7

1
2
1
4

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,
зам. 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, за периода 01.11.2015г. – 03.06.2016 г. Общински съвет
гр.Неделино е приел следните решения:
Решение
№/дата

Относно:

1/09.11.2015 г.

Избор на временна комисия за избор на Председател на Общински съвет Неделино

2/09.11.2015 г.
3/09.11.2015 г.

Избор на Председател на Общински съвет – гр. Неделино
Избор на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието ме с Общинска администрация
Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино,

4/20.11.2015 г.
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5/20.11.2015 г.
6/20.11.2015 г.
7/20.11.2015 г.
8/20.11.2015 г.
9/20.11.2015 г.
10/20.11.2015 г.
11/01.12.2015 г.
12/01.12.2015 г.
13/01.12.2015 Г.
14/01.12.2015 г.
15/01.12.2015 г.
16/01.12.2015 г.
17/01.12.2015 г.
18/22.12.2015 г.
19/22.12.2015 г.
20/22.12.2015 г.
21/22.12.2015 г.
22/22.12.2015 г.
23/22.12.2015 г.

неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация
Приемане структура на Общинска администрация и структура на мероприятията към ОбА –
Неделино
Избор на временна комисия за попълване на състава на Постоянните комисии към ОбСНеделино
Избор на зам. председатели на ОбС –Неделино
Одобряване на ПУП –ПП за трасе на водопровод с. Кундево
Допълване на Програма за разпореждане на имоти общ. собственост през 2015 г.
Даване на проучвателен мандат на кмета на общината за сключване на договор с финансова
институция /банка/, която да обслужва бюджета на общината
Избор на постоянни комисии към общински съвет – гр. Неделино
Ангажименти на ОбС във връзка с Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси /ЗПУКИ/, създаване на комисия по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПУКИ.
Актуализация на разчета на капиталови разходи към 31.12.2015 г. на Община Неделино
Определяне на представител на Общински съвет – Неделино В Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България.
Определяне на делегат на общината в Общото събрание на Асоциацията на родопските
общини /АРО/.
Организиране на дейностите по разгласяване на актове на Общински съвет на населението
на общината.
Допускане на предварително изпълнение на Решение №13/01.12.2015 г. на общински съвет –
Неделино.
Изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на
община Неделино.
Приемане на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на територията на община Неделино.
Приемане на промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Неделино.
Определяне на размера на основните месечни заплати на кметове и кметски наместници.
Опускане на еднократна помощ за отглеждане на деца сираци.
Искане с вх.№94-00-3649 от Илия Асенов Петров с приложена скица – предложение за ПУП,
съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ за изготвяне на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване в обхват на идентификатор в местност „Бърчина“, землище на гр.
Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

24/22.12.2015 г.

Искане с Вх.№94-00-3482/19.11.2015г.от Здравко Николов Бойчев с прилежна скицапредложение за ПУП съгласно чл.135,ал.2 от ЗУТ за изготвяне на ПУП-ПРЗ/Подробен
устройствен план –План за регулация и застрояване в обхват на ПИ с индентификатор
004104 в местност“Курията“, землище гр.Неделино, общ.Неделино, област Смолян

25/22.12.2015 г.

Отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на община Неделино

26/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 011020 по КВС в землище на село Изгрев, общ.
Неделино

27/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. №001250 по КВС в землище на село Средец, общ.
Неделино

28/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 001374 по КВС в землище на село Средец , общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006933 по КВС в землище на гр. Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006939 по КВС в землище на град Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 007192 по КВС в землище на град Неделино, общ.
Неделино

29/22.12.2015 г.
30/22.12.2015 г.
31/22.12.2015 г.
32/22.12.2015 г

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002546 по КВС в землище на с. Средец, общ.
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Неделино
33/22.12.2015 г

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002545по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино

34/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002768по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино

35/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002766 по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино

36/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002763 по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002764 по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002752 по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино

37/22.12.2015 г.
38/22.12.2015 г.
39/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 002279 по КВС в землище на с. Средец, общ.
Неделино

40/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006935 по КВС в землище на гр. Неделино , общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 001234 по КВС в землище на гр. Неделино , общ.
Неделино

41/22.12.2015 г.
42/22.12.2015 г.
43/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 001235 по КВС в землище на гр. Неделино , общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 004902 по КВС в землище на гр. Неделино , общ.
Неделино

44/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006901 по КВС в землище на гр. Неделино , общ.
Неделино

45/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006921 по КВС в землище на гр. Неделино , общ.
Неделино

46/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 016084 по КВС в землище на с. Козарка, общ.
Неделино

47/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 016088 по КВС в землище на с. Козарка, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 049001по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000106 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино

48/22.12.2015 г.
49/22.12.2015 г.
50/22.12.2015 г.
51/22.12.2015 г.
52/22.12.2015 г.
53/22.12.2015 г.
54/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000117 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 027005 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 027004 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000104 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 020006 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
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55/22.12.2015 г.
56/22.12.2015 г.
57/22.12.2015 г.
58/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 017015по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 058018по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 017010по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 010001по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино

59/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 060004по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино

60/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 034024 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино

61/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 016012 по КВС в землище на с. Тънка бара, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. 016001 по КВС в землище на с. Тънка бара, общ.
Неделино

62/22.12.2015 г.
63/22.12.2015 г.
64/22.12.2015 г.
65/22.12.2015 г.
66/22.12.2015 г.
67/22.12.2015 г.
68/22.12.2015 г.
69/22.12.2015 г.
70/22.12.2015 г.
71/22.12.2015 г.
72/22.12.2015 г.
73/22.12.2015 г.
74/22.12.2015 г.
75/22.12.2015 г.
76/22.12.2015 г.
77/22.12.2015 г.
78/22.12.2015 г.
79/22.12.2015 г.

Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 034017 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 007199 по КВС в землище на гр.Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 036016 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 034037 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 049003 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006947 по КВС в землище на гр.Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006944 по КВС в землище на гр.Неделино общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 005646 по КВС в землище на гр.Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 007191 по КВС в землище на гр.Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 007194 по КВС в землище на гр.Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006940 по КВС в землище на гр.Неделино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 031005 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 053011 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 053007 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 054001 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 053004 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. №054005 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
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80/22.12.2015 г.
81/22.12.2015 г.
82/22.12.2015 г.
83/22.12.2015 г.
84/22.12.2015 г.

Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 031003 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 053009 по КВС в землище на с. Върлино, общ.
Неделино
Отпускане на средства за транспортни разходи през учебната 2015/2016 г. за учители от ОУ
„Васил Левски“, с. Средец и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Неделино
Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 016010 по КВС в землището на с. Тънка бара, общ.
Неделино
Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 016009 по КВС с. Тънка бара община Неделино

85/22.12.2015 г.
86/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 044004по КВС в землището с. Върлино, общ. Неделино
Постъпило Заявление с вх. № 94-00-3815/16.12.2015 г.от Катя Асенова Дамянова, с адрес с.
Диманово, общ. Неделино за удължаване на срока на Договор за отдаване под аренда на
общински недвижими имоти – земеделска земя

87/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 032012по КВС в землището на с. Кочани, общ.
Неделино

88/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 032010 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино

89/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043019 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино

90/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 026041 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.

91/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043050 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино
Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043038по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.

92/22.12.2015 г.
93/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043044 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.

94/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043051 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино
Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 026060по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.
Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043055 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.

95/22.12.2015 г.
96/22.12.2015 г.
97/22.12.2015 г.
98/22.12.2015 г.

99/22.12.2015 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 033019по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.
Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 033022по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 033024 по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино.

100/22.12.2015 г. Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 043054по КВС в землището на с.Кочани, общ.
Неделино
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101/22.12.2015 г. Приемане на правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с ОбА
102/22.12.2015 г. Избор на Постоянни комисии на общински съвет гр. Неделино
103/22.12.2015 г. Отпускане на помощ за закупуване на лекарства на Стефан Иванов Михайлов
104/29.01.2016 г. Приемане Поименен списък на разчета за капиталовите разходи на Община Неделино за
2016 г.
105/29.01.2016 г. Приемане на бюджета на община Неделино за 2016 г.
106/29.01.2016 г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 06.11.2015 г. –
31.12.2015 г.
107/29.01.2016 г. Издаване на Запис на заповед от Община Неделино в полза на ПУДООС, във връзка с
реализацията 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 гр. Мадан“
108/29.01.2016 г. Кандидатстване на община Неделино пред Предприятието за управление на дейностите за
опазване на околната среда /ПУДООС/ за отпускане на средства под формата на безлихвен
заем за нова сметосъбирачна машина, метални контейнери и кофи за събиране на смет.
109/29.01.2016 г. Предоставяне на земя от ОПФ с кад. №000042 по КВС в землището на с. Върли дол, общ.
Неделино
110/29.01.2016 г. Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 000716 по КВС в землището на с. Върли дол, общ.
Неделино
111/29.01.2016 г. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ I-647, кв. 99 по
ПУП на град Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.
112/29.01.2016 г. Безвъзмездно придобиване от Община Неделино на имот – частна собственост
113/29.01.2016 г. Безвъзмездно предоставяне на помещение, част от общинска сграда с адрес ул. „Александър
Стамболийски“ №80 за нуждите на „В и К“ гр. Смолян
114/29.01.2016 г. Безвъзмездно предоставяне на помещения в сградата на общинска администрация гр.
Неделино с адрес ул. „Ал. Стамболийски“ №104 за нуждите на общинска служба по
земеделие
115/29.01.2016 г. Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения в сградата на общинска
администрация гр. Неделино с адрес ул. „Ал. Стамболийски“ №104 за нуждите на филиал гр.
Неделино към Дирекция „Бюро по труда“ град Златоград
116/29.01.2016 г. Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ/Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване /в обхват на ПИ с идентификатор 003262 в местност „Рупцово“, землище на град
Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян за изграждане на резервоар и промяна на
предназначението на поземления имот
117/29.01.2016 г. Докладна от Любомир Димитров – Директор на СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр.
Неделино, общ. Неделино
118/29.01.2016 г. Отпускане на парична помощ за „Инвитро процедура“
119/29.01.2016 г. Отпускане на еднократна парична помощ на Здравко Тошков Хаджиев, с. Средец, общ.
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Неделино за възстановяване на стопанска сграда и друго имущество след пожар
120/29.01.2016 г. Отпускане на еднократна парична помощ за възстановяване на стопанска сграда и друго
имущество след пожар
121/29.01.2016 г. Предоставяне на копирна техника, един брой копирен апарат /ксерокс/ за нуждите на РУ –
Златоград, ОДМВР – Смолян
122/29.01.2016 г. Мерки за запазване и подобряване състоянието на обществения ред и общата сигурност на
пребиваващите на територията на община Неделино и безопасността на движението
123/29.01.2016 г. Мерки за подобряване състоянието на обществения ред и общата сигурност на
пребиваващите на територията на община Неделино
124/29.01.2016 г. Приемане и утвърждаване на културния календарен план за 2016 г. и финансовата план –
сметка към него.
125/29.01.2016 г. Смяна на състава на Обществения съвет за осъществяване обществен контрол върху
дейностите по социално подпомагане – гр. Неделино
Общински съвет гр. Неделино прие
126/29.01.2016 г. Определяне на представител от общински съвет Неделино за член на Областния съвет за
развитие
127/29.01.2016 г. Отпускане на временен безлихвен заем от Министерството на финансите за изплащане на
задълженията на община Неделино
128/29.01.2016 г. Информация от РС „ПБЗН“ – Златоград, относно дейността за 2015 г
129/29.01.2016 г. Избор на представител на община Неделино в Асоциацията по „В и К“ ЕООД, гр. Смолян и
гласуване на позиция мандат
130/29.01.2016 г. Избиране на представител от ОбС в общински експертен съвет;
131/29.01.2016 г. Жалба с вх.№151/26.01.2016 г. от Събка Гаджева, Трифон Гаджев, Северина Гаджева,
Валери Гаджев, Антон Гаджев и Надка Гаджева и Молба от Стамен Атанасов с вх.
№156/28.01.2016.
132/29.02.2016 г. Изслушване на Управителя на „Дюлгер – ООД” – г-н Спиро Чавдаров, във връзка с
реализация на обект: Пристройка на общински център за електронни услуги и системи за
управление – гр. Неделино
133/29.02.2016 г. Разглеждане на Определение №12272 /18.11.2015 г. на Върховният административен съд на
Република България
134/29.02.2016 г. Отмяна на Решение № 724/17.08.2015 г.
135/29.02.2016 г. Изпълнение на Заповед № АП-03-14-40/12.02.2016 г. на Областен Управител на област
Смолян за ново обсъждане на Решение № 113/29.01.2016 г. на Общински съвет Неделино
136/29.02.2016 г. Изпълнение на Заповед № АП-03-14-40/12.02.2016 г. на Областен Управител на област
Смолян за ново обсъждане на Решение № 115/29.01.2016 г. на Общински съвет Неделино
137/29.02.2016 г. Искане с вх. №94-00-1027/11.12.2013 г. от Младен Димитров Проданов с приложена скица
– предложение за ПУП съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП –
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ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ с
идентификатори 001508 и 001510 в местност „Барев дол“, землище на гр. Неделино, общ.
Неделино, обл. Смолян
138/29.02.2016 г. Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива
139/29.02.2016 г. Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020 г.
140/29.02.2016 г. Приемане на Общински план за младежта за 2016 г.
141/29.02.2016 г. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни, при общинска администрация гр. Неделино за 2015 г.
142/29.02.2016 г. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето
Карамфил Велков
143/29.02.2016 г. Кандидатстване на община Неделино по програма за трансгранично сътрудничество
„България – Гърция“
144/29.02.2016 г. Искане с вх. №94-00-3726/02.12.2015 г. от Цвятко Андреев Атанасов с приложена скица –
предложение за ПУП, съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ за разрешаване изработване на ПУП –
ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ в обхват на ПИ с
индентификатор 004117 в местност „Бараков дол“, землище на гр. Неделино, общ.
Неделино, обл. Смолян
145/29.02.2016 г. Заявление от Радко Иванов Марангозов и Ирина Иванова Марангозова с вх. №93-00102/14.05.2015 г. за закупуване на ПИ пл. №1263, КВ. 116 – А по ПУП на град Неделино от
1987 г., актуван с Акт за частна общинска собственост №1196/12.12.2015 г.
146/29.02.2016 г. Молби за отпускане на финансова помощ
147/29.02.2016 г. Молба от Асен Илиев, Стефан Емирски, Емил Илиев, относно искане за благоустрояване
148/29.02.2016 г. Жалба с вх. № 168/05.02.2016 г. от Радомир Рангелов Тодоров, Росица Илиева Тодорова,
Александър Тодоров
149/29.03.2016 г. Изпълнение на Заповед № АП – 03-14-76/14.03.2016 г. на Областен Управител на област
Смолян за ново обсъждане на Решение №134/29.02.2016г.
150/29.03.2016 г. Отчет за капиталовите разходи на община Неделино към 31.12.2015 г.
151/29.03.2016 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.
152/29.03.2016 г. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Неделино към 31.12.2015 г.
153/29.03.2016 г. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 г.
154/29.03.2016 г. Приемане на План – сметка за дейността на Общинско звено „Чистота“ на община Неделино
за 2016 г.
155/29.03.2016 г. Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община
Неделино за периода 2016-2019 г.
156/29.03.2016 г. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община
Неделино за 2016г.
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157/29.03.2016 г. Отпускане на средства за транспортни разходи през учебната 2015 – 2016 г. за Елеонора
Асенова Борисова – учител от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино
158/29.03.2016 г. Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000155 по КВС в землището на с. Върли дол, общ.
Неделино
159/29.03.2016 г. Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000136 по КВС в землището на с. Върли дол, общ.
Неделино
160/29.03.2016 г. Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 000095 по КВС в землището на гр. Неделино, общ.
Неделино
161/29.03.2016 г.

Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 006943 по КВС в землището на гр. Неделино, общ.
Неделино

162/29.03.2016 г. Предоставяне земя от ОПФ с кад. № 006942 по КВС в землището на гр. Неделино, общ.
Неделино
163/29.03.2016 г. Заявление с вх. № 94-00-3467/18.11.2015 г. от Анета Здравкова Емилова за прекратяване на
съсобствеността в УПИ XVII-257, кв.25 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на
общината
164/29.03.2016 г. Заявление с вх. № 94-00-3779/14.12.2015 г. от Николай Асенов Русев и Емил Асенов Русев –
наследници на Асен Райчев Русев за закупуване на ½ идеална част от УПИ XVII-802, кв.120
по ПУП на гр. Неделино
165/29.03.2016 г. Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване/ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 001020, 001021,001022,001023,
001025,001035, 001036, 00550, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян за
гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП
166/29.03.2016 г. Докладна записка от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, относно: Разрешаване
изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/
в обхват на поземлени имоти с идентификатори 002647,002648, 002649, 002656, 002777,
002678, 002689, 002651, 006885, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян за
гробищен парк и одобряване на задание за изработване на ПУП
167/29.03.2016 г. Промяна на статута на полски и местни пътища в общински
168/29.03.2016 г. Утвърждаване на план за действие при терористична дейност на територията на община
Неделино
169/29.03.2016 г. Утвърждаване на план за защита при бедствия на населението
170/29.03.2016 г. Приемане на Наредба за организиране и финансиране на културните празници в населените
места на територията на община Неделино
171/29.03.2016 г. Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на общински план за развитие за 2015 г.
172/29.03.2016 г. Предложение Община Неделино да кандидатства като партньор по програмата за
трансгранично сътрудничество ШТЕККЕО У-А България – Гърция 2014 – 2020
173/29.03.2016 г. Кандидатстване с проект „Технологично обновяване и модернизиране на обществена
трапезария – гр. Неделино“
174/29.03.2016 г. Обособяване на платен паркинг с 4 /четири/ паркоместа в участъка между Аптека „ЕЛ –
ВИП“ и бар „Центъра“ на ул. „Ал. Стамболийски“ между ос.т. 602-ос.т. 603 по плана на гр.
Неделино
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175/29.03.2016 г. Провеждане на открита процедура за отдаване под наем на 4 /четири/ паркоместа в участъка
между Аптека „ЕЛ – ВИП“ и бар „Центъра“ на ул. „Ал. Стамболийски“ между ос.т. 602-ос.т.
603 по плана на гр. Неделино
176/29.03.2016 г. Определяне на терен за депо за строителни отпадъци и такса за депониране на строителни
отпадъци
177/29.03.2016 г. Разрешаване изработване на ПУП –ПП /Подробен устройствен план – Парцеларен план/ за
трасе на въздушен електропровод през поземлени имоти с идентификатори 001973, 004349,
004558, 004559, 004561, 006732, землище на гр. Неделино, общ. Неделино
178/29.03.2016 г. Преобразуване на собствеността /Бивше ОУ „Васил Левски“ гр. Неделино/ на нежилищни
сгради и земя в УПИ III – за училище, кв.44 по ПУП на гр. Неделино, от частна общинска
собственост в публична общинска собственост
179/29.03.2016 г. Предварително изпълнение на Решение№ 178/30.03.2016 г.
180/29.03.2016 г. Преобразуване на част от Урегулиран поземлен имот УПИ I – за общински дейности,
общежитие и пазар, кв.92 по ПУП на гр. Неделино, от публична в частна общинска
собственост на основание чл.6, ал.1 от ЗОС
181/29.03.2016 г. Учредяване на безвъзмездно право на строеж за нуждите на Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020 г.“
182/29.03.2016 г. Назначаване на личен асистент на Милена Николова Вълчева
183/06.04.2016 г. Приемане на Декларация във връзка с Решение № 3735/01.04.2016 г. на Върховния
административен съд на Република България
184/20.04.2016 г. Кандидатстване с проект „Консервация, опазване и възстановяване на естествената среда в
планинския район на община Iasmos – Комотини и трансграничния регион за повишаване на
природните и културни дейности в района и насърчаване на туристическите инициативи“
185/20.04.2016 г. Предварително изпълнение на Решение № 184/20.04.2016 г.
186/20.04.2016 г. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Неделино с проектно предложение по
Програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“
2014-2020 г.
187/20.04.2016 г. Предварително изпълнение на Решение № 186/20.04.2016 г.
188/20.04.2016 г. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Неделино с проектно предложение по
Програма за трансгранично сътрудничесто Интеррег-V-А „Гърция-България“ 2014-2020 г.
189/20.04.2016 г. Предварително изпълнение на Решение № 188/20.04.2016 г.
190/20.05.2016 г. Отчетен доклад за дейността на Народно Читалище „Светлина- 1938“ гр. Неделино и
финансов отчет за 2015 г.
191/20.05.2016 г. Справка за дейността на Народно читалище „Напредък - 1962“ – с. Средец, общ. Неделино,
обл. Смолян за 2015 г.
192/20.05.2016 г. Отчет за командировъчните разходи на кмета на община Неделино за периода 04.01.2016 г. –
31.03.2016г.
193/20.05.2016 г. Приемане и утвърждаване на общинския план за развитие на социалните услуги в община
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Неделино за периода 2016 -2020 г.
194/20.05.2016 г. Преобразуване на собствеността на нежилищна сграда и земя в УПИ I, кв. 102 по ПУП на гр.
Неделино, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
195/20.05.2016 г.

Заявление с вх.№ 94-00-2745 /14.09.2015г. от Надка Васкова Бодурова за закупуване на ½
идеална част от УПИ XVII-802, кв.120 по ПУП на гр. Неделино.

196/20.05.2016 г. Заявление с вх. №93-00-274/04.02.2016 г. от Асен Костадинов Беширов за прекратяване на
съсобствеността в УПИ II – 1205, кв. 114 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта
на общината.
197/20.05.2016 г. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: ПИ пл.№1135, кв. 106
по ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.
198/20.05.2016 г. Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот: УПИ XXIV, кв. 107 по
ПУП на гр.Неделино, чрез публичен търг с тайно наддаване.
199/20.05.2016 г. Разрешаване изпълнението на Заповед 148/16.02.2016г. на кмета на община Неделино за
принудително премахване на незаконен строеж по реда на чл. 225а, ал.4 от ЗУТ на бетоново
стълбище и площадка в УПИ VII-311, кв.33 по плана на гр. Неделино с административен
адрес: ул. „Първи Май“ при осови точки от 313 до 315.
200/20.05.2016 г. Определяне на обект „Водоснабдяване на с. Еленка, общ. Неделино – вътрешна
водопроводна мрежа“ като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5,
т.73 от Допълнителните разпоредби на Закон за устройство на територията.
201/20.05.2016 г. Одобряване на ПУП – ПП на Илия Асенов Петров.
202/20.05.2016 г. Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006950 по КВС в землището на гр. Неделино, общ.
Неделино.
203/20.05.2016 г. Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 006532 по КВС в землището на гр. Неделино, общ.
Неделино
204/20.05.2016 г. Предоставяне на земя от ОПФ с кад. № 007050 по КВС в землището на гр. Неделино, общ.
Неделино.
205/20.05.2016 г. Определяне на обект „Гробищен парк 1, гр. Неделино /Долно Неделино/“ като общински
обект от първостепенно значение по смисъл на §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на
Закона за устройство на територията.
206/20.05.2016 г

Определяне на обект „Гробищен парк 2, гр. Неделино /Горно Неделино/“ като общински
обект от първостепенно значение по смисъл на §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на
Закона за устройство на територията.

207/20.05.2016 г

Прието по писмо на Областен Управител на област Смолян с вх.№ 289/26.04.2016 г.

208/20.05.2016 г

Прието по писмо на Областен Управител на област Смолян с вх.№ 289/26.04.2016 г.

209/20.05.2016 г

Прието по писмо на Областен Управител на област Смолян с вх.№ 289/26.04.2016 г.

210/20.05.2016 г

Безвъзмездно предоставяне за управление на помещения в сградата на общинска
администрация гр. Неделино с адрес ул. „Ал. Стамболийски“ №104 за нуждите на филиал в
гр. Неделино към Дирекция „Бюро по труда“.

211/20.05.2016 г

Разрешаване изработване на ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване/ и одобряване на задание за изработване на ПУП в проектен поземлен имот
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№005059, землище на с. Върли дол, общ. Неделино, област Смолян – за изграждане на
базова станция за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване.
212/20.05.2016 г

Награждаване на изявени учители от община Неделино по случай 24 май – денят на
българската просвета и култура и на славянската писменост.

213/20.05.2016 г
214/20.05.2016 г

Прието по Молба от Иван Николов Петров, с. Тънка бара, общ. Неделино с вх. №
269/10.05.2016 г.
Прието по Молба от Румен Русинов Русанов, с. Кочани, общ. Неделино с вх. №
303/10.05.2016 г. и Молба от Митко Розенов Петров , с. Изгрев, общ. Неделино с вх. №
313/18.05.2016 г.

215/03.06.2016 г

Допълване на Общински план за развитие на община Неделино 2014-2020 г.

216/03.06.2016 г

Предварително изпълнение на Решение № 215/03.06.2016 г.

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, повечето бяха по уважителни причини 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.
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.

Стойко Еленов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО

13

