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О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 04.11.2019г. – 29.06.2020г. 

 

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 9 заседания, от които 8  

редовни и 1 извънредно(тържествено). Общо взетите решения за отчетния период са 93. 

 

 

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


Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва: 

 

 

 

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

Ноември  2019 1 1 - 

Декември  2019 2 2 - 

Януари 2020  1 1 - 

Февруари 2020 1 1 - 

Март 2020 - - - 

Април 2020 1 1 - 

Май 2020 2 1 1 

Юни до 29.06.2020г. 1 1  

ОБЩО 9 8 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, 

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  04.11.2019г.-29.06.2020г. Общински съвет 

гр.Неделино е приел следните решения: 

 

Решение 

№/дата 
Относно: 

1/04.11.2019г. Избор на временна комисия за избор на Председател на Общински съвет Неделино 

 

2/04.11.2019 г. Избор на Председател на Общински съвет – гр. Неделино 

3/04.11.2019 г. Избор на временна комисия за подготовка на Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 

4/09.12.2019 г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация 

5/09.12.2019 г. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България. 

6/09.12.2019 г. Избор на комисия за откриване процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд –Златоград за мандат /2020-2023г./ 

7/09.12.2019 г. Кандидатстване на община Неделино по Проект ,,Красива България“ Мярка М02-01 

,,Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ 

8/09.12.2019 г. Кандидатстване на община Неделино по Проект ,,Красива България“ Мярка М02 

,,Подобряване на социалната инфраструктура“ 

9/09.12.2019 г. Приемане на стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община 

Неделино мандат 2019-2023г. 

10/09.12.2019 г. Приемане и утвърждаване на културния календарен план на община Неделино за 22020г и 

финансовата план сметка към него. 

11/09.12.2019 г. Даване съгласие за членство на Председателя на ОбС в ,,Националната асоциация на 

Председателите на Общински съвет в Република България“ 

12/09.12.2019 г. Одобряване на общата численост и структура на общинската администрация и в другите 

функции и дейности в община Неделино. 

13/09.12.2019 г. Определяне индивидуалната основна месечна работна заплата на Кмет на община Неделино 

и Кмет на кметство с. Средец. 

14/09.12.2019 г. Избор  на делегат на община Неделино в Общото събрание на Асоциацията на родопските 

общини /АРО/. 

15/09.12.2019 г. Спортен календар за 2020 година, участие на училищни отбори в УИ за учебната 2019/2020 

година и средства за подпомагане на спортните клубове. 

16/23.12.2019 г. Отчет за командировъчни разходи на Кмета на община Неделино за периода 01.07.2019 г. – 

30.09.2019 г. 

 



17/23.12.2019 г. Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергията от 

възобновяеми източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2020-2030г. 

18/23.12.2019 г. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019г. 

19/23.12.2019 г. Определяне на представители на Общинските съвети в Областния съвет за развитие на 

Област Смолян. 

20/23.12.2019 г. Определяне броя на членовете и поименните състави на Постоянните комисии към 

Общински съвет –гр.Неделино. 

 

21/14.01.2020 г. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Златоград за мандат/2020-

2024г./ и предложение за тяхното избиране. 

22/14.01.2020 г. Одобряване на План сметка за разходите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа 

или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата 

на територията за обществено ползване в община Неделино за 2020г. 

23/14.01.2020 г. Заявление от Здравко Асенов Пчеларов с вх.№93-00-1398/10.07.2019г. за закупуване на УПИ 

II-11, кв.3 по ПУП на с.Средец от 1985г. 

24/14.01.2020 г. Заявление с вх.№93-00-1697/21.08.2019г. от Койчо Асенов Хюремов за откриването на 

процедура за отдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост ,,Терен 

№ 1 с площ 10 кв.м., находящо се в централната част на с. Средец от ос.т 80 до ос.т 80 до 

ос.т 131 и ос.т 89 по ПУП на с. Средец за разполагане на преместваемо съоръжение чрез 

публично оповестен конкурс“ 

 

25/14.01.2020 г. Заявление Станимир Веселинов Джамбазов с вх.№93-00-2780/ 13.11.2019г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд. 

26/14.01.2020г. Откриване на процедура за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост , 

представляващ ПИ №1689, кв.19А по ПУП на гр.Неделино чрез публично оповестен 

конкурс. 

27/14.01.2020г. Откриване на процедура за отдаване под наем на части от общински имот –публична 

общинска собственост представляващ помещение с площ 12кв.м. за продажба на закуски , 

находящо се в сградата с обща застроена площ от 60 кв.м. в Поземлен имот №10, с. Гърнати 

чрез публичен търг с тайно наддаване. 

28/11.02.2020г. Приемане на Програма за управление на община Неделино за периода 2019-2023година. 

29/11.02.2020 г. Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 

2020г. 

30/11.02.2020 г. Приемане Поименен списък на разчета за капиталови разходи на община Неделино за 2020 

година. 

31/11.02.2020г. Приемане на бюджета на община Неделино за 2020година.  

32/11.02.2020 г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.10.2019г-

31.12.2019г. 



33/11.02.2020 г. Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за периода 

01.04.2019г-05.04.2019г. 

34/11.02.2020 г. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр.Неделино, област Смолян 

за 2019г. 

35/11.02.2020 г. Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2019 година. 

36/11.02.2020 г. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Виолета 

Младенова Козуева. 

37/11.02.2020 г. Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2020г. 

38/11.02.2020 г. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация“ЕООД, гр. Смолян. 

39/11.02.2020 г. Заявление от Бисер Нейков Младенов с вх. №93-00-2846/21.11.2019г с искане за отдаване 

под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

40/11.02.2020 г. Отпускане на еднократна  финансова  помощ  на Виктория Величкова  Паналова,  

гр.Неделино,  ул.,,Ивайло“ №19, обл.Смолян. 

41/27.04.2020 г. 
Откриване процедура за финансово оздравяване на Община Неделино. 

42/27.04.2020 г. Заявление от Радостина Асенова Димитрова с вх. №93-00-176/23.01.2020г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

43/27.04.2020 г. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска 

собственост представляващ стая находяща се на трети етаж в сградата на бившето 

,,Ученическо общежитие“ чрез публично оповестен конкурс.  

44/27.04.2020 г. Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. №93-00-169/23.01.2020г. с искане за отдаване под 

наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

45/27.04.2020 г. Заявление от Георги Петров Чичанов с вх. №93-00-377/25.02.2020г. с искане за отдаване под 

наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

46/27.04.2020 г. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, 

относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен 

финансов отчет за 2019г. 

47/27.04.2020 г. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, 

относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, 

общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019г.  

48/27.04.2020 г. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ ,,Светлина-1938“ общ. Неделино, относно: 

Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и годишен 

финансов отчет за 2019г. 

49/27.04.2020 г. Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за 

укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна 



пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино. 

50/27.04.2020 г. Одобряване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на 

регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. 

„Леден врис“, гр. Неделино. 

51/27.04.2020 г. Определяне на обект  „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 

туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“ като общински обект от 

първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на ЗУТ 

52/27.04.2020 г. Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г. 

53/27.04.2020 г. Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла. 

54/27.04.2020 г. Стопанисване и управление на Мини челен товарач модел:Bobcat SSL S205, сериен номер 

530612413. 

55/27.04.2020 г. Докладна записка от Борислав Хаджиев-Директор Дирекция ,,Социално подпомагане“ 

Златоград. Относно: Програма за закрила на детето за 2020 година. 

56/27.04.2020 г. Сключване на тристранно споразумение за наложена финансова корекция. 

57/27.04.2020 г. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в община Неделино, през 

2019г. 

58/27.04.2020 г. Приемане на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за развитие 

през 2019г. 

59/27.04.2020 г. Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Неделино за 2021 година. 

60/27.04.2020 г. Освобождаване от наеми на всички ползватели на общински терени за срока на 

извънредното положение. 

61/27.04.2020 г. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Неделино. 

62/27.04.2020 г. Кандидатстване на община Неделино по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания-Компонент 3“ на ОП ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

63/27.04.2020 г. Частично изменение на структурата на Общинска администрация в община Неделино. 

64/27.04.2020 г. Отпускане на еднократна финансова помощ на : Милка Асенова Гигьова, с.Гърнати, 

общ.Неделино; Стефан Иванов Калеканов, с.Бурево, общ.Неделино; Ангел Иванов Макаков, 

гр.Неделино ул.,,Добри Чинтулов“ №23 А 

65/27.04.2020 г. Избор на  временна комисия за частична промяна на Правилник за организацията и 

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

администрация. 

66/27.04.2020 г. Предложение на д-р  Румен Младенов, за приемане на дарения на хранителни продукти. 



67/22.05.2020г. Предложение за награждаване на просветни и културни дейци по повод 24 май- Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост. 

68/22.05.2020г. Предложение за награждаване на просветни и културни дейци по повод 24 май- Ден на 

българската просвета и култура и на славянската писменост от група Общински съветници-

д-р Румен Младенов, инж.Огнян Бабачев и д-р Светозар Любомиров.    

69/29.05.2020г. 
Приемане на План за финансово оздравяване на община Неделино. 

70/29.05.2020г. Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез договор за оперативен 

лизинг. 

71/29.05.2020г. Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020г. 

72/29.05.2020г. Преразглеждане  на Решения №№ 42, 44 и 45 от 27.04.2020г. приети с Протокол №6 върнати 

като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-154 

/14.05.2020г. 

73/29.05.2020г. Заявление от Радостина Асенова Димитрова с вх. №93-00-176/23.01.2020г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

74/29.05.2020г. Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. №93-00-169/23.01.2020г. с искане за отдаване под 

наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

75/29.05.2020г. Заявление от Георги Петров Чичанов с вх. №93-00-377/25.02.2020г. с искане за отдаване под 

наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

76/29.05.2020г. Назначаване на Ликвидатор на ,,Нова гора „ЕООД  в ликвидация -гр. Неделино. 

77/29.05.2020г. Назначаване на Ликвидатор на,, Хоспис –надежда гр. Неделино“ЕООД. 

78/29.05.2020г. Назначаване  на Ликвидатор на ,,ХЧБ“ ЕООД в ликвидация -гр. Неделино. 

79/29.05.2020г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.01.2020г.-

31.03.2020г. 

80/29.05.2020г. Провеждането на заседания на Общински съвет-Неделино в извънредно положение. 

81/29.05.2020г. Възнаграждението на Кмета на с. Средец. 

82/29.06.2020г. Приемане на актуализиран план за финансово оздравяване на община Неделно. 

83/29.06.2020г. Приемане на годишен финансов отчет на „Нова гора“ ЕООД гр.Неделино за 2019г. 

84/29.06.2020г. Приемане на годишен финансов отчет на ,, ХЧБ“ ЕООД  гр. Неделино за 2019г. 

85/29.06.2020г. Приемане на годишен финансов отчет на ,, Хоспис-надежда“ ЕООД гр. Неделино за 2019г. 

86/29.06.2020г. Упълномощаване на адвокат Георги  Гегов. 

87/29.06.2020г. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Неделино. 



88/29.06.2020г. Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна линия ниско 

напрежение от МТТ „Раевица“ за захранване на махала Раевица и махала Учурума в 

землището на с. Кочани, общ. Неделино, обл. Смолян. 

89/29.06.2020г. Одобряване на  ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна линия ниско напрежение 

от МТТ Раевица за захранване на махала Раевица и махала Учурума в землището на с. 

Кочани, общ. Неделино, обл. Смолян. 

90/29.06.2020г. Отстраняване на явна фактическа грешка в решение 462 прието на редовно заседание на 

Общински съвет гр. Неделино, състояло се на 28.06.2017г., с протокол №29. 

91/29.06.2020г. Предоставяне на земя от ОПФ с идентификатор 07911.1.415 по кадастралната карта на с. 

Бурево, община Неделино, обл. Смолян. 

92/29.06.2020г. Предоставяне на земя от ОПФ с идентификатор 07911.1.262 по кадастралната карта на с. 

Бурево, община Неделино, обл. Смолян. 

93/29.06.2020г. Ново обсъждане на Решения №№ 70, 80 и 81 от 29.05.2020г. приети с Протокол №8  върнати 

като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-181 

/15.06.2020г 

 

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.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/../печат/ 
                             /инж. Стойко Еленов/ 


