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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  

=========================================== 
О Т Ч Е Т 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014г. – 30.06.2013 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 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 4 заседания, от които 3 
редовни и 1 извънредно. Общо взетите решения за отчетния период са 55, а от началото 
на мандата до 30.06.2014г. са общо 477 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  2014  - - - 
Февруари  2014 1 1 - 
Март 2014  2 1 1 
Април 2014 - - - 
Май 2014 1 1 - 
Юни 2014  - - - 
ОБЩО 4 3 1 
 

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, за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. Общински съвет 
гр.Неделино е приел следните решения: 

 
 

Решение №/дата Относно: 

423/12.02.2014г. Актуализиране структурата на общинска администрация – Неделино и мероприятията към 
ОбА - Неделино, във връзка с наложили се в процеса на работа промени в наименованията 
на някои от длъжностите и преструктуриране, с цел по-добра организация на работата на 
администрацията. 
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424/12.02.2014г. Актуализация на поименния списък на обектите от разчета на капиталовите разходи на 
Община Неделино към 31.12. 2013 г. 

 
425/12.02.2014г. Актуализация на общинския бюджет към 31.12.2013г. 

 
426/12.02.2014г. Отчет за състоянието на общинския дълг на община Неделино към 31.12.2013г. 
427/12.02.2014г. Отчет на капиталовите разходи на Община Неделино към 31.12. 2013 г. 
428/12.02.2014г. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Неделино към 

31.12.2013 г.   
 

429/12.02.2014г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 
01.10.2013 – 31.12.2013 г. 
 

430/12.02.2014г. Разчет за капиталови разходи на община Неделино за 2014 г. 
 

431/12.02.2014г. Приемане бюджета на Община Неделино за 2014година. 
432/12.02.2014г. Поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг 
433/12.02.2014г. Приемане на Общински план за младежта – 2014 г. 
434/12.02.2014г. Удължаване срока за предоставяне на социалната услуга „Социална кухня“ в 

община Неделино 
 

435/12.02.2014г. Освобождаване от заплащане на местни такси на доброволците от Доброволно 
формирование - Община Неделино в съответствие с разпоредбите на Закона за местните 
данъци и такси и наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 
 

436/12.02.2014г. Отделяне на селищата Долен Върли дол и Горен Върли дол от границите на 
с.Върли дол и обособяването им  като самостоятелни населени места. 
 

437/12.02.2014г. Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г. 
 

438/12.02.2014г. Замяна на  имот ПИ № 000240 в землището на с. Еленка, собственост на Пенка 
Асенова Димитрова, с имот общинска собственост - ПИ № 000841 в същото 
землище 
 

439/12.02.2014г. Заявление от Захаринка Георгиева Златанова, вх. № 94-З-146 от 02.07.2013 година 
за закупуване  на УПИ V-68, кв. 16 по ПУП на град Неделино от 1987 година, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1033/19.08.2013 година. 
 

440/12.02.2014 Одобряване на нова пазарна оценка за УПИ VІІІ-723, кв. 85 по ПУП на 
гр.Неделино, поради изтеклия шест месечен срок. 
 

441/12.02.2014г. Промяна  предназначението на УПИ ХІІІ - за    озеленяване, кв. 107 по ПУП на гр. 
Неделино от 1987 г., в УПИ ХІІІ - за други дейности, кв. 107 

442/12.02.2014г. Одобряване на Проект за изменение на ПУП-ПР (Подробен устройствен план – 
План за регулация) в обхват УПИ ХІІІ-134, кв. 14 по ПУП на с. Средец, община 
Неделино, състоящ се в промяна на предназначението от „озеленяване“ – в „за 
жилищно застрояване“ на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ 
 

443/12.02.2014г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Неделино и неговите комисии за 
периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. 
 

444/12.02.2014г. Определяне размера на основаната месечна работна заплата на кмета на община 
Неделино. 

445/12.02.2014г. Промяна във възнагражденията на общинските съветници – ОбС гр.Неделино 
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446/12.02.2014г. Приемане на „Програма за превенция и противодействие на корупцията в община 
Неделино“ 
 

447/12.02.2014г. Избиране представител на община Неделино в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД 
гр.Смолян 
 

448/24.03.2014г. Участие на Община Неделино и кандидатстване с проект пред Министерство на 
инвестиционното проектиране за финансиране от държавния бюджет, по линия на 
Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по 
процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална 
насоченост - КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ (проект „ПОДОБРЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЕЛСКИ ПЛОЩАД с. 
ГЪРНАТИ, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”) 
 

449/24.03.2014г. Участие на Община Неделино и кандидатстване с проект пред Министерство на 
инвестиционното проектиране за финансиране от държавния бюджет, по линия на 
Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по 
процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална 
насоченост - КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ (проект „ПОДОБРЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЕЛСКИ ПЛОЩАД с. 
КОЧАНИ, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”) 
 

450/24.03.2014г. Участие на Община Неделино и кандидатстване с проект пред Министерство на 
инвестиционното проектиране за финансиране от държавния бюджет, по линия на 
Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по 
процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална 
насоченост - КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ (проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. НЕДЕЛИНО”) 
 

451/24.03.2014г. Участие на Община Неделино и кандидатстване с проект пред Министерство на 
инвестиционното проектиране за финансиране от държавния бюджет, по линия на 
Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" по 
процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална 
насоченост - КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ (проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА В С. ВЪРЛИ ДОЛ В ОБХВАТ мах. 
ДОЛЕН ВЪРЛИ ДОЛ - мах. ГОРЕН ВЪРЛИ ДОЛ”) 
 

452/31.03.2014г. Актуализация на инвестиционната програма във връзка с разчета за  капиталови 
разходи на община Неделино за 2014г. 

453/31.03.2014г. Актуализация на поименния списък на обектите от разчета на капиталовите 
разходи на Община Неделино за 2014г. 
 

454/31.03.2014г. Определяне размера на основната месечна работна заплата на кмета на община 
Неделино. 
 

455/31.03.2014г. Приемане на годишен финансов отчет на „Благоустройствени и комунални 
дейности-Неделино“ЕООД за 2013г. 
 

456/31.03.2014г. Даване съгласие за закупуване на техника необходима за осъществяването на 
дейността на „Благоустройствени и комунални дейности – Неделино“ ЕООД. 
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457/31.03.2014г. Кандидатстване по Проект: „Участие на фолклорни самодейци с увреждания и от 
рискови групи на Втори балкански фолклорен фестивал Неделино – 2014г.“ 
 

458/31.03.2014г. Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Неделино за 
2015година. 
 

459/31.03.2014г. Ново обсъждане на Решение № 438 прието от Общински съвет гр.Неделино по 
Протокол № 39 от 12.02.2014г. 
 

460/31.03.2014г. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания.(Карамфил 
Кехайов с.Върли дол) 

461/31.03.2014г. Заявление от Трифон Стойчев Скечелиев и Златка Иванова Скечелиева, вх. № 94-
00-11 от 14.01.2014 година за закупуване  на ½ УПИ ХV-911, кв. 121  по ПУП на 
град Неделино от 1987 година, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1079/03.02.2014 година. 
 

462/31.03.2014г. Заявление от Веселин Младенов Емирски, вх. № 94-00-22 от 03.01.2014 година за 
закупуване  на УПИ Х-252, кв. 25 по ПУП на град Неделино от 1987 година, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1078/03.02.2014 година. 
 

463/31.03.2014г. Отпускане на финансова помощ на Красимира Симеонова гр.Неделино. 
 

464/29.05.2014г. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2014г. 
 

465/29.05.2014г. Отчет за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 
средства на НЧ „Светлина-1938“ през предходната 2013г. 

466/29.05.2014г. Общински обект от първостепенно значение - „Изграждане на междуобщински път 
ІV-86533 „ІІІ- 865 (Златоград – Подкова) – Неделино в участък от км 0+000,00 
(4+550,00) – км2+897,34 (7+447,34): с. Долен (Община Златоград)- с. Крайна 
(община Неделино) като част от международно трасе гр. Неделино РБългария – 
Комотини РГърция” 
 

467/29.05.2014г. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план и одобряване 
на задание за ПУП за изграждане на мачтов трафопост в ПИ 7015 – собственост на 
ДАГ – ДГС - Златоград, землище на с. Върли дол, ЕКАТТЕ 12896, община 
Неделино 

468/29.05.2014г. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за изграждане 
на път към местността „Чуката“ в поземлени имоти собственост на ДАГ – ДГС – 
Златоград, землище на гр.Неделино за осигуряване на достъп към паметник на 
Света Неделя. 
 

469/29.05.2014г. 
 

Приемане предварително съгласие за замяна на засегнат частен имот, с част от 
общински такъв, във връзка реализиране на проект: „Изграждане на туристическа 
пътека Неделино – местност „Фенере“ и създаване на интегриран туристически 
продукт“ 
 

470/29.05.2014г. Откриване на процедура за предоставяне под наем на терени за разполагане на 
преместваеми съоръжения в гр. Неделино, съгласно изискванията на Наредба № 5 
на ОбС 
 

471/29.05.2014г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 
части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в с. Средец, 
представляващи места за разполагане на преместваеми съоръжения, съгласно 
изискванията на Наредба № 5 на ОбС. 
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472/29.05.2014г. Прекратяване на съсобственост с Община Неделино чрез продажба на частта на 

общината на имот в с. Бурево. 
 

473/29.05.2014г. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд с кад.№ 005301 по КВС в 
землището на гр.Неделино на ОСЗ-гр.Неделино за установяване на граници. 
 

474/29.05.2014г. Откриване на процедура за продажба на поземлени имоти (земеделски земи)- 
частна общинска собственост 
 

475/29.05.2014г. Изграждане на временна комисия. 
 

476/29.05.2014г. Отпускане на финансова помощ на Младен Димитров от с.Козарка 
477/29.05.2014г.  

Отпускане на финансова помощ на Красимир Попов от гр.Неделино. 
 

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.  
 

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.  
    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  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. 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  

 


