
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  23.09.2020г. с 

Протокол № 12  

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция,  за обезпечаване на  разходите за авансово плащане по договор 

BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на 

мярка 7 за Проект  „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ XVII, кв.113, гр.Неделино, 

общ.Неделино, обл.Смолян,“ сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие.“ 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№120/23.09.2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. 

Неделино:    

 1. Упълномощава кмета на община Неделино да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 47 157,18 лв. за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ 

XVII, кв.113, гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян,“ сключен между община Неделино и 

ДФ „Земеделие“. 

 2. Възлага на кмета на община Неделино да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0036-C01 и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13   

„ЗА“ – 13 ,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, 

Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,ПРОТИВ“ - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  0 

 

 

 

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

                             /инж. Стойко Еленов/ 

 

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


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 23.09.2020г. с 

Протокол № 12  

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, обезпечаващи  разходи за  плащане за възстановяване на ДДС по 

договор BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ XVII, 

кв.113, гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян,“ сключен между община Неделино и ДФ 

„Земеделие.“ 

След проведеното поименно  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№121/23.09.2020г. 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. 

Неделино:      

 1. Упълномощава кмета на община Неделино да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 9 431,44 лв. за 

обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ 

XVII, кв.113, гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян,“ сключен между община Неделино и 

ДФ „Земеделие“. 

 2. Възлага на кмета на община Неделино да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.007-0036-C01 и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

  

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13   

„ЗА“ – 13 ,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, 

Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,ПРОТИВ“ - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  0 

                                                             

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

                             /инж. Стойко Еленов/  

 

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


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 23.09.2020г. с 

Протокол № 12  

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, за обезпечаване на  разходи за авансово плащане по договор 

BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на 

мярка 7 за Проект  „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо 

Войвода“, част от уличната мрежа в гр.Неделино, община Неделино“. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№122/23.09.2020г. 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. 

Неделино:     

 1. Упълномощава кмета на община Неделино да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 571 815, 81 лв. 

за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г.  по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Рехабилитация и реконструкция на ул. 

„Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр.Неделино, община 

Неделино“ сключен между община Неделино“ и ДФ „Земеделие“. 

 2. Възлага на кмета на община Неделино да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 

07.05.2019г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов , 

Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,ПРОТИВ“   - 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  0 

 

 

 

 

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

                             /инж. Стойко Еленов/ 

 

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


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 23.09.2020г. с 

Протокол № 12  

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция,  обезпечаващи разходи за плащане за възстановяване на  ДДС по 

договор BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II 

част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр.Неделино, община Неделино“. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№123/23.09.2020г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет – гр. 

Неделино:    

 

 1. Упълномощава кмета на община Неделино да подпише Запис на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 114 363,16 лв. 

за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г.  по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Рехабилитация и реконструкция на ул. 

„Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр.Неделино, община 

Неделино“ сключен между община Неделино“ и ДФ „Земеделие“. 

 2. Възлага на кмета на община Неделино да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г.  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов , 

Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,ПРОТИВ“   - 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -  0 

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

                             /инж. Стойко Еленов/ 

 

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


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 23.09.2020г. с 

Протокол № 12  

ОТНОСНО: Отчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския 

съюз  на  община Неделино към 31.12.2019г. 

След проведеното поименно  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№124/23.09.2020г. 

 
На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, 

чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ, и чл.43,ал. от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Неделино,Общинския съвет 

гр.Неделино: 

 

1.Приема отчета на бюджета на община Неделино за 2019 година,както следва: 

   1.1.По прихода 7 605 734 лева, разпределени по параграфи съгласно Приложение №1; 

   1.2.По разхода  7 605 734 лева,разпределени по функции,групи,дейности и параграфи 

съгласно Приложение №2; 

2.Приема отчета за извършените капиталови разходи, съгласно Приложение №3. 

3.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от Кохезионния и структурните 

фондове, съгласно Приложение №4. 

4.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, 

съгласно Приложение №5. 

5.Приема отчета по набирателната сметка  с код 33, съгласно Приложение №6. 

6.Информация за просрочени задължения от предходната година,разплатени от бюджета за 

2019г.в размер на 124 385 лева, съгласно План –график   Приложение №7. 

7.Информация за просрочените задължения към 31.12.2019г. в размер на 3 139 505 лева, 

съгласно Приложение №8. 

8.Информация за просрочени вземания към 31.12.2019г. в размер на 310 818 лева,съгласно 

Приложение №8. 

9.Налични към 31.12.2019г. задължения за разходи в размер на 4 967 264 лева, 76.0% от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 

7 524 994 лева, съгласно изискването на чл.94,ал.3,т.1 от ЗПФ, Приложение №9. 

10.Налични към 31.12.2019г.ангажименти за разходи са в размер на 5 379 810 лева, 82.3 % от 

средногодишният размер на отчетните разходи за последните четири години в размер на  

6 535 450 лева, съгласно изискването на чл.94,ал.3,т.2 от ЗПФ, Приложение №9. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -13 

„ЗА“ – 9,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, 

 

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


Владислав Емирски. ,,ПРОТИВ“   - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4, както следва: Стоян Беширов, 

Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов. 

 

 

                                                            

 

 
                                                              
                                                                               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 23.09.2020г. с Протокол № 12  

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинския  дълг  към 31.12.2019г.  

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№125/23.09.2020г. 

 
На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА и чл.9. ал.3  от Закона за общинския дълг, 

Общинския съвет гр.Неделино: 

 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг в размер на 102 869 лева на 

община Неделино  през отчетната 2019 година, съгласно приложена справка по образец  

(Приложение №14) за предоставяната информация свързана с отчета за дълга за 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –11   

,,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 23.09.2020г. с Протокол № 12  

ОТНОСНО: Съгласие за възмездно придобиване право на собственост от 

собствениците на ПИ№002647 в землището на гр. Неделино в полза на Община 

Неделино за разширяване и облагородяване на гробищния парк. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  

прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№126/23.09.2020г. 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ,чл.34, ал. 1 и 2 от ЗОС , чл.7 ,ал.1 от 

НРПУРОИ -гр.Неделино, Общинския съвет гр.Неделино: 

 

 

1. Дава съгласие за възмездно придобиване правото на собственост от страна на 

Община Неделино на следния недвижим имот, собственост на  наследниците на 

Тошко Димитров Келешев, съгласно Решение по чл.18 к/1/ ППЗСПЗЗ №1568 от 

06.04.1999г. ,като 1/3 идеална част  от имота е собственост на Роза Тошкова 

Огнянова,съгласно нот.акт№106 от 28.09.2018г., а именно:ПИ №002647,землище 

гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, Общ. Неделино, обл.Смолян с площ на целия 

имот - 2.452дка. с НТП-Нива; категория –осма, местност „Крушки“, при граници 

на имота:ПИ№006204- нива на насл.на Младен Сирков Бабачев; ПИ№006885- 

пасище,мера на Румяна Сиркова Чавдарова; ПИ№002648 – Гробище на Община 

Неделино; ПИ№002656- нива на Сийка Йорданова Докторова; ПИ№006778-нива 

на Община Неделино; ПИ№003076-местен път на Община Неделино. 

 

2. Одобрява пазарна оценка на независим оценител и определя цена за имота в 

размер на 30 400.00лв. 

 

3. Цената за закупуването на имота определена по т.2 от настоящото решение да 

бъде заплатена на продавача със сключването на договора за покупко-продажба. 

 

4.  Възлага на Кмета на Община Неделино да сключи договора за покупко-

продажба на имота описан в т.1 от настоящето решение и извърши всички 

последващи действия, прилагайки разпоредбите на ЗОС и  НРПУРОИ. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав 
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Беширов,Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав 

Емирски. ,,ПРОТИВ“   - 0, „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 23.09.2020г. с Протокол № 12  

ОТНОСНО: Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания 

от лицето Милка Асенова Гигьова.  

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№127/23.09.2020г. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на 

Република България , Общинския съвет гр.Неделино:  

 

 

Въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите , изложени в докладната записка 

изразява мотивирано мнение, с което ПРЕДЛАГА опрощаване на задължението на 

Милка Асенова Гигьова , с адрес : с. Гърнати, гр. Неделино, обл.Смолян  по молба с 

вх.№ 94-05-50 /11.08.2020г. на Администрацията на Президента на Република 

България. 

 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13  

,,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 23.09.2020г. с Протокол № 12  

ОТНОСНО: Приемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2021-

2023 година. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№128/23.09.2020г. 

 
На основание чл.67, ал.6 от Закона за публични финанси, и т.2.2.3  от Решение 

№64/31.01.2020г. на Министерски съвет , и съгласно указанията на БЮ №4 от 

01.09.2020 година за бюджетна процедура за 2020г.за подпомагане на  първостепенните 

разпоредетели с бюджет в процеса на разработване на годишните им проекти на 

бюджети за 2021г.и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 година, 

Общински съвет гр.Неделино: 

 

Одобрява  Бюджетната прогноза за местни дейности на община Неделино за периода 

2021-2023 година, съгласно (Приложение №8) ведно с Приложение  №1а и №6г. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –  13 

,,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 23.09.2020г. с Протокол № 12  

ОТНОСНО: Бедствено положение на територията на община Неделино, поради 

намаляване на водния дебит и присъхване на водоизточници. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  

прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№129/23.09.2020г. 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Неделино: 

1. Дава съгласие съвместно с „ВиК“ район Неделино да въстановят стари 

каптажи, ремонти на помпени станции, водосъхранилища, геодезическо 

заснемане на съществуващи водоеми,изготвяне на химически анализи на 

водата, ремонти на помпи, закупуване на помпи, подмяна на довеждащи 

водопроводи, които са интернитови, желязни, морално остаряли и често 

аварират на цялата територия на община Неделино. 

2. Одобрява средства от бюджета на община Неделино на стойност до 60 000.00 

лв.за ремонти на помпени станции, водосъхранилища, геодезическо 

заснемане на съществуващи водоеми,изготвяне на химически анализи на 

водата, ремонти на помпи, закупуване на нови помпи ако е необходимо, 

подмяна на довеждащи водопроводи. 

3. Упълномощава кмета на община Неделино да проведе преговори  и сключи 

договори за преодоляване на водната криза в община Неделино. 

 

             4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

Мотиви: 

Режим на водата е въведен на 04.09.2020г. По изготвените разчети на „ ВиК“ 

район Неделино е възможно спиране на водоподаването за неопределен период 

от време. При създалата се ситуация съществува опасност от увреждане на 

здравето на хората и възпрепятстване на нормалното функциониране на 

икономиката в община Неделино. Критичната ситуация с тенденция към 

намаляване и присъхване на водоемите изисква да се предприемат неотложни 

аварийни дейности и мерки, чрез които да се предотвратят, овладеят и 
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преодолеят крайно негативните последици за здравето на населението от 

община Неделино. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

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

Борислав Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав 

Емирски.,,ПРОТИВ“  - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0, ,,Не участвали в гласуването“ – 1 , 

както следва: Стоян Беширов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            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! 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

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

на 23.09.2020г. с Протокол № 12  
 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следната, 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 /23.09.2020г./ 

 
На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет- гр. Неделино: 

1. Предлага Областният управител в качеството си и на Председател на „ВиК“ 

Асоциацията в гр.Смолян да предприеме необходимите действия по присъединяване на 

населените места с.Кундево, с.Изгрев, с.Еленка, с.Върлино, с.Тънка бара, с.Крайна и 

с.Козарка  към „Вик“ оператора гр.Смолян. 

За целта от кмета на общината е изпратено писмо до Областния управител на област 

Смолян г-н Недялко Славов с рег.№06-00-119/13.11.2019г., което прилагаме и до 

момента не е предприето тяхното включване към „ВиК“ мрежата. 

2. Всички водоизточници разположени на територията на община Неделино с 

предимство да подават вода за питейно-битови нужди на Неделино особено при 

възникване на кризисни ситуации. Да се потърсят решения за допълнително 

водоснабдяване на гр.Неделино от помпена станция „Мелиево“ 

3. „ВиК“гр.Смолян да предприеме незабавни мерки за разработване на нови 

водохващания на територията на община Неделино чрез каптажи или сондажи. 

4. Да се предприемат мерки от страна на „ВиК“Смолян за захранване с вода на 

„сухите“ резервоари /изоставени и неподдържани/ в кв. „Деделянска бърчина“, кв. 

„Зиково бърце“. 

5. Община Неделино да бъде включена в проектите за водоснабдяване от язовир 

„Пловдивци“, общ.Рудозем и с.Фабрика, общ.Златоград 

6. Да се предприемат мерки за изграждане на нови резервоари за съхранение на 

вода в кв. „Кандрев дол“ и местността „Турчин мост“ 

7. Община Неделино е една от малкото общини в България без изграден 

колектор и пречиствателна станция, а основното водовземане е от реката, в която са 

заустени отпадъчните води. Настояваме за инвестиции в сектора. 

8. Общински съвет – гр.Неделино подкрепя действията на кмета на община 

Неделино, които дават резултат в краткосрочен план, но за решаването на проблемите е 

нужна намесата и на държавата. Призоваваме всички представители на политически 
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партии и държавни институции да съдействат в името на нашето население за решаване 

на проблемите с водата и канализационната мрежа.  

9. Общински съвет – гр.Неделино отправя покана за посещение в община 

Неделино на Министър-председателя г-н Бойко Борисов, Министъра на околната среда 

и водите г-н Емил Димитров, Министъра на Регионалното развитие- г-жа Петя 

Аврамова, Изпълнителния директор на ,, Български ВиК  холдинг“ ЕАД  – г-н Илиян 

Илиев и Областния управител за запознаване на място със ситуацията и намиране на 

решение в дългосрочен период от време. 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ –  12 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

,, Не участвали в гласуването“ – 1 , както следва : Стоян Беширов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

                             /инж. Стойко Еленов/ 

 
 


