
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Неделино и неговите 

комисии за периода от 04.11.2019г-29.06.2020г. 

 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№109/25.08.2020г. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 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 ,Общински съвет – гр.Неделино: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет град Неделино и неговите комисии за 

периода от 04.11.2019г. – 29.06.2020г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ –  9 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 94 от 27.07.2020г. прието с Протокол № 

10 върнато като незаконосъобразно от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-

09-1233/11.08.2020г. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№110/25.08.2020г. 
 

  

На основание чл.45, ал.9  от ЗМСМА, Общински съвет – гр.Неделино: 

 

 

Отменя Решение № 94 от 27.07.2020г., прието с Протокол № 10, като незаконосъобразно. 

 

 
 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 10  

,,ПРОТИВ“ - 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез Оперативен 

лизинг на  2 (два) броя нови автомобила , необходими за нуждите на община Неделино 

, за срок от 48(четирдесет и осем) месеца, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния 

кодекс (АПК) и във връзка проведено публично обсъждане на 07.07.2020г. 

 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  

прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№111/25.08.2020г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 10 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 13, чл. 14 и чл. 17 от Закона 

за общинския дълг, Общински съвет –гр.Неделино: 

 

1. Одобрява поемането на дългосрочен дълг при следните условия: 

Закупуване на 2 /два/броя леки автомобили за нуждите на Общинска администрация 

гр.Неделино чрез оперативен лизинг, по силата на който да поеме дългосрочен 

общински дълг, при следните параметри: 

- Максимален размер на дълга – до 100 000,00 лв/сто хиляди / лева без вкл. ДДС . 

-  Валута на дълга – BGN /лева/. 

-  Вид на дълга - дългосрочен, оперативен лизинг 

-  Начин на обезпечаване - лизинговата вещ; 

  Условия за погасяване на дълга: 

 - срок на погасяване – 48 месеца 

 - източници на погасяване - собствени бюджетни приходи; 

• -  Максимален лихвен процент –  до 8 %, като окончателният лихвен процент ще 

бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител 

на обществената поръчка; 

• Начин на обезпечение на кредита - придобитият актив е собственост на 

Лизингодателя до окончателното погасяване на дълга. 

  

 

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


2.  Възлага и делегира права на  кмета на община Неделино да проведе процедура по 

реда на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за 

обществени поръчки, да сключи договор за оперативен лизинг като определи и 

договори всички параметри по тях. 

 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

МОТИВИ:  

Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 

13 от Закона за общинския дълг. 

 Фактически основания:  

Основанието за поемане на дългосрочен общински дълг е свързано с необходимостта 

от осигуряване нови  2 / два/ броя автомобили за нуждите на Община Неделино. 

Смятам,че не е правилно и целесъобразно да бъдат инвестирани средства в такива 

размери в поддръжката на автомобили, които са над 10 години и са в лошо техническо 

състояние. Още повече с течение на времето нуждата от ремонти, респективно 

стойността на тези ремонти, непрекъснато ще се увеличава.  

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -11 

„ЗА“ – 8,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, 

Борислав Беширов.,,ПРОТИВ“   - 3 , както следва: Стоян Беширов, Диляна Мераджова, 

Надежда Тодорова . „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -   0. 

 

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 

                                                             
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Задължения към НАП на “ Нова гора“ ЕООД. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№112 / 25.08.2020г. 

 
На основание чл.21,ал.1, т.23 от Закона за Местното Самоуправление и Местната 

администрация, Общински съвет-гр. Неделино:  

 

1.Дава съгласие да се заплатят задълженията към НАП на “ Нова гора“ ЕООД. 

 

2.Възлага на кмета на община Неделино да заплати задължения  към НАП на       

“ Нова гора“ ЕООД . 

 

3.Настоящето решение да бъде изпратено до Директор Дирекция "ФСД, Б, ЧР, 

МДТ и АПО" в седем дневен срок от приемането му. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ –  11 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

                                                                       

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на 

община Неделино за учебната 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни 

паралелки в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2020/2021 година. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№113/25.08.2020г. 
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, 

ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 256, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗПУО, Общински съвет – гр. Неделино:      

 

    Утвърждава мрежа от образователни институции на територията на община 

Неделино за учебната 2020/2021 година, както следва: 

1. УЧИЛИЩЕ 

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино 

2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

- Детска градина „Слънце“ гр. Неделино 

- Детска градина „Пролет“ гр. Неделино 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ - 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

 

                                                             
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на 

община Неделино за учебната 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни 

паралелки в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2020/2021 година. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№114/25.08.2020г. 

 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет – гр. Неделино: 
 

1. Дава съгласие през учебната 2020/2021 г. да се провежда обучение с брой 

ученици, който е по-малък от минималния в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

гр. Неделино, както следва: 

- две паралелки 1 клас – 28 ученици, 4 
- една паралелка 2 клас – 15 ученици, 1 
- една паралелка 6 клас – 17 ученици, 1 

- една паралелка 7 клас – 17 ученици, 1 

Професионални: 

- две паралелки 8 клас – 30 ученици, 6 

2. Общински съвет – гр. Неделино на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 

от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, определя допълнителните 

средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 

разходни стандарти да се осигурят, след решение на Общински съвет – гр. 

Неделино по предложение на Кмета на общината въз основа на данни от 

НЕИСПУО, след доказана необходимост. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ - 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино в Списъка на защитените детски градини и защитените училища. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№115/25.08.2020г. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 2 от ЗПУО и чл. 2, чл. 5 от 

Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне 

на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 

допълнително финансиране, Общински съвет – гр.Неделино: 

 

1. Дава съгласие СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино да бъде 

включено в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за 

учебната 2020/2021 г.; 

2. Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 121 на МС от 

23.06.2017 г. възлага на Кмета на община Неделино да подготви мотивирано 

предложение до министъра на образованието и науката за включване на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр. Неделино в Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища, в срок до 10 септември 2020 г.; 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК; 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -11   

„ЗА“ –  11 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

                                                             
                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Отстраняване на явна фактическа грешка в решение №622/30.11.2018. на 

ПУП – Парцеларен план за външно ел.захранване на базова станция на „БТК“ЕАД 

№PD2922. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№116/25.08.2020г. 
 

На основание чл.62, ал.2 от АПК във вр. чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 129, ал.1 във връзка с чл.110 ал.1, т.5 

от ЗУТ, Общински съвет гр. Неделино: 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №622/30.11.2018г. 

прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Неделино, състояло се на 

30.11.2018г.,  с което е одобрен   ПУП- Парцеларен план извън границите на 

урбанизираните територии за изграждане на подземен електропровод НН за външно ел. 

захранване на Базова станция на „БТК“ ЕАД №PD2922, като навсякъде в текста на 

решението „ПИ 105004, землище на с. Козарка; ЕКАТТЕ 37695; вид територия – горско 

стопанство; начин на трайно ползване – дървопроизводителни горски площи; вид 

собственост – общинска частна; собственост на Община Неделино; площ на засегнатата 

територия – 1,692дка; “ да се чете: „ПИ 105004, (по КК 37695.105.4)  землище на с. 

Козарка; ЕКАТТЕ 37695; вид територия – горско стопанство; начин на трайно ползване 

– дървопроизводителни горски площи; вид собственост – държавна частна; площ на 

засегнатата територия – 1,692дка; “ 

2. В останалата си част №622/30.11.2018г.  на Общински съвет – Неделино остава 

непроменено. 

3. Възлага на Кмета на Община Неделино да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ –  9 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…/п/../печат/ 

                                                                                               /инж. Стойко Еленов/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Заявление с вх.№94-00-362/04.06.2020г. за изменение на ПУП-План за 

регулация за УПИ V-озеленяване и УПИ VI-722, кв.85 по плана на гр.Неделино. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№117/25.08.2020г. 

 
На основание чл.62, ал.9 от ЗУТ във вр. чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет -гр. Неделино: 

1. Разрешава изработване на План за регулация в обхват на УПИ V- 

озеленяване и УПИ VI-722, кв.85 по плана на гр. Неделино, като се променя 

дворищната регулация на УПИ V- озеленяване и УПИ VI-722, кв.85 и се образуват нови 

УПИ за гаражи с площ -134 кв.м., УПИ V- озеленяване, кв.85 с площ – 405кв.м. и УПИ 

VI-722, кв.85 с площ – 701 кв.м. 

2. Възлага на Кмета на Община Неделино да извърши необходимите 

действия по изпълнение на настоящото решение.  

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ -  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 103 от 27.07.2020г. прието с Протокол № 10 

,съгласно писмо  от Областния управител с изх. № АП-03-09-1233/17.08.2020г. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№118/25.08.2020г. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , Общински съвет –гр. Неделино приема следните 

допълнения и изменения в свое Решение №103 от 27.07.2020г.: 

 

 

1. Допълва основание за приемане на Решението : На основание чл.21, т. 5 , чл.38, 

ал.7 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните 

организации и дейности. 

2. Изменя точка 1: от текста отпада  ,, считано от 01.06.2020г.“ 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ -  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

 Тел.: 03072/9233 
http://www.nedelino.bg , e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се 

на 25.08.2020г. с Протокол № 11  

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№119/25.08.2020г. 
На основание  чл.21, ал.1 , т.23 , Общински съвет- гр. Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

Молбите за отпускане на еднократна финансова помощ да бъдат разглеждани от 

Общински съвет- гр. Неделино , след представяне на становище от Дирекция 

,,Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ на Общинска 

Администрация -гр Неделино. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ –  9 

,,ПРОТИВ“ - 1 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
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