
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 15.10.2020г. с 

Протокол № 13  

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община 

Неделино. 

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№130/15.10.2020г. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.133, ал.1 от Закона за  

ветеринаромедицинската  дейност и на основание чл. 4а от Наредба № 44 за 

ветеринаромедицинските  изисквания към животновъдните обекти , 13б, ал. 1 от Закона 

за животновъдството ,Общински съвет – Неделино: 

 

Приема Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Неделино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -12  

„ЗА“ –  11 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
 

 

 

 

                                                                            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 15.10.2020г. с 

Протокол № 13 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на 

еднократна финансова помощ на гражданите от бюджета на община Неделино. 
 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№131/15.10.2020г. 
 
 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.76, ал.3 и чл.77  от АПК, Общински съвет гр.Неделино: 

 
 

  Приема Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на 

гражданите от бюджета на община Неделино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -12  

„ЗА“ –  11 

,,ПРОТИВ“ -1  

„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 15.10.2020г. с 

Протокол № 13 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот- публична 

общинска собственост, находящ се на третия етаж в Детска градина, с. Гърнати, общ. 

Неделино чрез публично оповестен конкурс. 
 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№132/15.10.2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от Закона за общинската 

собственост  и чл.73,ал.1,т.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Неделино: 

 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 

10 (десет) години на част от общински имот – публична общинска собственост 
представляващ помещение с площ 12 кв.м.  ,находящо се на трети етаж в Детска 

градина построена в Поземлен имот с пл. №94 по околовръстен полигон на с. Гърнати. 

2. Началната конкурсна  цена се определя по Тарифа-Приложение №1 към Наредба №2 

на ОбС-  в размер на 12.00лв.без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино  да извърши съответната процедура за 

отдаване под наем на помещението по т.1, съгласно нормативните изисквания, да 

издава заповед и сключи договор за изпълнение на процедурата по предходните точки. 

 
 

 

 

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, 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 15.10.2020г. с 

Протокол № 13  

ОТНОСНО: Предложение за приемане на делегиран бюджет, като второстепенен 

разпоредител с бюджетен кредит на Центъра за настаняване от семеен тип на 

пълнолетни лица с физически увреждания. 
 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№133/15.10.2020г. 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Закона за държавния бюджет на Република България за 2021година, 
първостепенните разпоредители  с бюджетни кредити разпределят средствата, получени по 

единни разходни стандарти, между читалища, училищата, детските градини и центрове, 

Общински съвет гр.Неделино: 

 

1. Дава съгласие за въвеждане от 01.01.2021г. системата на делегиран бюджет 

в следния център. 

• ЦНСТПЛФУ / Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни 

лица с физически увреждани / гр.Неделино. 

2. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетен кредит със 

самостоятелен бюджет директора на горепосочената институции. 

3.  Дава съгласие 10% от бюджета на горепосочения второстепенен 

разпоредител с бюджетен кредит да остават за бюджета на община 

Неделино за обработка, водене, осчетоводяване, съхраняване  и 

начисляване на възнаграждения, осигуровки  на персонала. 

4. Възлага на Кмета на община Неделино да утвърди методика за определяне 

субсидията на центъра, прилагаща системата на делегираните бюджети. 

 
 

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, 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 15.10.2020г. с 

Протокол № 13  

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-

публична общинска собственост находящ се в сградата на ОУ ,,Васил Левски“ с.Средец 

чрез публично оповестен конкурс. 

След проведеното поименно  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№134/15.10.2020г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост във връзка с чл.16, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване , управление 

и разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр.Неделино: 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 

5 (пет) години на помещение с площ 80 кв.м. находящо се на партерния етаж в сградата 

на ОУ„Васил Левски“,построена в УПИ VI, кв.11 по плана на с. Средец чрез публично 

оповестен конкурс. 

2. Определя началната конкурсна цена (месечен наем) на помещението в размер на 

80лв. без ДДС, съгласно НРПУРОИ. 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да организира процедурата за отдаване 

под наем при горните условия. 

 

 

 
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, 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 15.10.2020г. с Протокол № 13  

ОТНОСНО: Заявление от наследниците на Росица Стоянова Милекова с вх.№ 93-00-

1483/05.08.2020г. за прекратяване на собствеността в УПИ IX-133, кв.20 по ПУП на гр. 

Неделино чрез продажба на частта на общината. 

 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  

прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№135/15.10.2020г. 

 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 36,ал.1,т.2 от ЗОС във връзка с чл. 

42, ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Неделино: 
 

 
  1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Неделино и 

наследниците на Росица Стоянова Милекова: Емил, Радослав,Румяна, Златка, 

Радостина и Светла Стоянови Милекови, , чрез продажба на частта на общината в  

УПИ IX-133,кв.20, при граници на целия имот:на североизток граничи с улична 

регулация ; на запад с УПИ VIII-132;на югоизток граници с улична регулация с 

ос.т.145. 

   Община Неделино е собственик на 69.00 /354.00кв.м. идеални части ,съгласно Акт 

за частна общинска собственост №1359/06.08.2020г. 

   Росица Стоянова Милекова и наследниците и: Емил, Радослав,Румяна, Златка, 

Радостина и Светла Стоянови Милекови са собственици на 285.00 /354.00 

кв.м.идеални части от ПИ с пл.№133,кв.20, участващ в образуването на УПИ IX-

133,кв.20,  съгласно нот.акт №65 от 1983г. 

   Данъчната оценка на общинската част е 296.70 лв.(двеста деветдесет и шест лв.и 

седемдесет ст.) 

2. Одобрява пазарна цена  и определя цена за частта на общината (69.00 /354.00кв.м. 

идеални части) с площ 69.00 кв.м. в размер на   483.00лв.   без ДДС, съгласно оценка на 

независим лицензиран оценител. 

 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

 

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


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

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, 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 15.10.2020г. с Протокол № 13  

ОТНОСНО: Заявление с вх. №93-002-2081/13.06.2020г. за изменение на ПУП – План 

за регулация за УПИ VI и УПИ  за озеленяване (дере) и пътека, кв.67 по плана на гр. 

Неделино.  

След проведеното гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№136/15.10.2020г. 

 
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 ПУП – План за регулация за УПИ VI и УПИ за 

озеленяване (дере) и пътека, кв.67 по плана на гр. Неделино, като се променя 

дворищната регулация на УПИ VI и УПИ  за озеленяване (дере) и пътека, кв.67 по 

плана на гр. Неделино. 

2. Възлага на Кмета на Община Неделино да извърши необходимите 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 
 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -12  

„ЗА“ –  12 

,,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 15.10.2020г. с Протокол № 13  

ОТНОСНО: Заявление от Веселин Асенов Калинов с вх. №93-001949/29.08.2019г. за 

закупуване на УПИ II, кв.74 по ПУП на гр. Неделино от 1987г. актуван с акт за частна 

общинска собственост №1344/05.11.2019г. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№137/15.10.2020г. 
 

    На основание чл.21, ал.1 , т.8  от ЗМСМА, чл. 35,ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.47,ал.3 

от Наредба №2реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество след като разгледа подадено Заявление от Веселин Асенов Калинов с 

вх.№93-00-1949/29.08.2019г. за закупуване на УПИ II,кв.74, ведно с приложените към 

него документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на  

чл. 35,ал.3 от ЗОС, във връзка  чл.47,ал.3 от Наредба №2реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Неделино: 

 

1. Определя Веселин Асенов Калинов с  адрес: гр.Пловдив,Район Южен, ул.Кукуш 

№9,ет.3, ап.10 за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА 

ЗЕМЯ(Акт за частна общинска собственост №1344/05.11.2019г.), при придобито и 

реализирано право на строеж на жилищна сграда, представляваща УПИ II,кв.74 по 

ПУП на гр. Неделино от 1987г., с площ 660.00 кв.м. при граници на имота: на изток 

граничи с улична регулация с ос.т. 440; на югоизток с УПИ III, кв.74 ; на северозапад с 

УПИ I–за озеленяване,кв. 74; на югозапад с УПИ X-600,кв.74 

2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на  4 620.00(четири хиляди 

шестстотин и двадесет лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 2 838.00лв.(две хиляди осемстотин тридесет и осем лв.) 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за продажба на имота 

по т.1 от настоящето решение и сключи договор за продажба. 

 

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, Стоян 

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

,,ПРОТИВ“   - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

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

                             /инж. Стойко Еленов/ 
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