
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 16.11.2020г. с Протокол № 14  

ОТНОСНО: Заявление от Валентин Асенов Димитров с вх.№93-00-1751/03.09.2020г. 

за закупуване на УПИ V, кв.109 по ПУП на гр.Неделино от 1987г. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№138/16.11.2020г. 
 
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 Валентин Асенов Димитров с вх.№93-00-1751/03.09.2020г.за 

закупуване на УПИ V,кв.109 по ПУП на гр.Неделино от 1987г, 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 №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общински съвет гр. Неделино: 

 

1. Определя  Валентин Асенов Димитров с  адрес: гр.Неделино,ул.Шина Андреева№33 за 

КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ(Акт за частна 

общинска собственост №1363/16.09.2020г.), при придобито и реализирано право на строеж на 

жилищна сграда, представляваща  УПИ V, кв.109 по ПУП на гр.Неделино с площ 938.74 

кв.м. при граници на имота: На изток  граничи с УПИ VI-1167,кв.109;На север  граничи с 

улична регулация с ос.т.936-939;На запад  граничи с УПИ IV-за озеленяване;На юг граничи с 

неурегулиран терен. 

2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на  6 572.00лв.(шест хиляди петстотин 

седемдесет и два лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 4036.60./четири хиляди и тридесет и шест лв. и  шестдесет ст. 

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: - 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 16.11.2020г. с 

Протокол № 14  

ОТНОСНО: Заявление от Румен Асенов Касабов с вх.№93-00-1517/11.08.2020г. за закупуване 

на УПИ XXIII, кв.121 по ПУП на гр. Неделино от 1987г., актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1362/ 16.09.2020г. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№139/16.11.2020г. 

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 Румен Асенов Касабов с вх.№93-00-1517/11.08.2020г за 

закупуване на УПИ XXIII,кв.121, 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 №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет гр. Неделино: 

 

 

 

1. Определя Румен Асенов Касабов с  адрес: гр.Неделино,ул.Средна гора №15 за КУПУВАЧ на 

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ(Акт за частна общинска собственост 

№1362/16.09.2020г.), при придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда, 

представляваща  УПИ XXIII,кв.121 по ПУП на гр.Неделино от 1987г., с площ 505.00 кв.м. при 

граници на имота: на североизток  граничи с УПИ XXIV,кв.121, на север  граничи с 

неурегулиран терен, на югозапад  граничи с УПИ XXII,кв.121, на юг граничи с улична 

регулация с ос.т.717-718. 

2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на  3 535.00(три хиляди петстотин 

тридесет и пет лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 2 171.50лв. 

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: - 13 

„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“ – 1, както следва: Стоян Беширов.   

 

 

                                                              

 

                                                            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 16.11.2020г. с 

Протокол № 14  

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

гр.Смолян. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№140/16.11.2020г. 

 

На основание чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет- 

гр. Неделино: 

 

I. Дава мандат на Кмета на община Неделино в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян, за представяне позицията на 

общината по точките от дневния ред на предстоящото на 16.12.2020г. заседание, 

както следва: 

 

1.        По първа точка от дневния ред – Да приеме  решение за сключване на писмено 

Споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 

10.09.2015г., на основание чл.18.7 (а), относно промяна на разпоредбата на чл.17.1, буква 

(а), подточка vii от същия“ и  сключване на Анекс към Договора. 

 

II. При невъзможност кметът на община Неделино да участва в заседанието на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян, което ще се проведе на 

16.12.2020г., Общински съвет гр.Неделино упълномощава г-н Здравко Димитров – 

Заместник кмета на община Неделино за представител на общината, който да 

участва в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ –  12 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

,,Не участвали в гласуването“ -1 , както следва: г-н Стоян Беширов. 

 

 

                                                                            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 16.11.2020г. с 

Протокол № 14  

ОТНОСНО: Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.07-2020г-30.09.2020г. 

 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№141/16.11.2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет –гр.Неделино : 

 

 

Приема отчета за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.07.2020г. – 30.09.2020г. в размер на 574.49 лв. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„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“ – 1, както следва: Стоян Беширов. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                          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 16.11.2020г. с Протокол № 14  

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, 

мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ 

 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№142/16.11.2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ,Общински съвет –Неделино: 

 

 

 1. Дава съгласие кмета на община Неделино да кандидатства с проект  

„Подобряване на социалните услуги чрез изграждане на достъпна среда и обновяване 

на околното пространство на ЦНСТПЛФУ (Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с физически увреждания)“ по мярка М02 „Подобряване на социалната 

инфраструктура“ по проект „Красива България“ към Министерство на труда и 

социалната политика. 

 2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 75 162,00 лв. с ДДС, 

представляващ 35% от бюджета на проекта за съфинансиране на  проект: „Подобряване 

на социална инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна 

архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда в 

УПИ I, кв.91 по ПУП на гр.Неделино, обл.Смолян“. 

 

     

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -13  

„ЗА“ –  13 

,,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 16.11.2020г. с Протокол № 14  

ОТНОСНО: Предложение за преминаване на делегирани  бюджети, като 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на общинските детски градини и 

общински социални центрове. 

След проведеното поименно гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№143/16.11.2020г. 
 

  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 училищата, детските 

градини и центрове, Общински съвет – гр. Неделино: 

1. Дава съгласие за въвеждане от 01.01.2021г. системата на делегираните бюджети 

в следните центрове. 

• ЦСРИ гр.Неделино 

2. Определя като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със 

самостоятелен бюджет директорите на горепосочените институции. 

3.  Дава съгласие 10% от бюджета на горепосочените второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредите 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 общинските детски градини и центрове, прилагащи системата на 

делегираните бюджети. 

 

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 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

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

на 16.11.2020г. с Протокол № 14  

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№144/16.11.2020г. 

 

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-гр Неделино: 

 

 Отлага разглеждането на молбите за следващото заседание на Общински 

съвет-гр. Неделино, поради непълнота на представените документи и 

възлага на Дирекция ,,Икономическо развитие , обществени поръчки и 

хуманитарни дейности“ , да комплектова преписката съгласно 

изискванията на Наредбата за реда, начина и условията за отпускане на 

еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община 

Неделино. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

 Гласували: - 13  

„ЗА“ –  11 

,,ПРОТИВ“ - 1 

„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 16.11.2020г. с Протокол № 14  

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план -  План за регулация на УПИ   

XXVII, XXVIII,  XXVI от  кв.2 и УПИ II,  УПИ   III-за озеленяване от кв.3 по плана  на 

с. Средец, общ. Неделино. 

След проведеното  гласуване ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№145/16.11.2020г. 

 
На основание  чл.21 ал. 1   т.11  и т.23  от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Неделино, във връзка със Заявление с вх.№ с вх.№ 08-01-38/10.11.2020г.  за изменение 

на Подробен устройствен план -  в обхват на УПИ   XXVII, XXVIII,  XXVI от  кв.2 и 

УПИ II,  УПИ   III-за озеленяване от кв.3 по плана  на с. Средец   от Боян Кехайов – 

Кмет на Община Неделино и  приложени: Становище   на главен архитект по чл.135, 

ал.4, т.1 от ЗУТ, ведно със Заповед №451/10.11.2020г. по чл.135, ал.3, от ЗУТ на Кмета 

на Община Неделино,  Решение на Общински експертен съвет по устройство на 

територията т.1.1 по Протокол №5/13.11.2020г., и  на основание чл.129, ал.1, във връзка 

с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6  и чл.62, ал.9 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет гр. Неделино:  

 

Одобрява Подробен устройствен план -  План за регулация на УПИ   XXVII, 

XXVIII,  XXVI от  кв.2 и УПИ II,  УПИ   III-за озеленяване от кв.3   по плана на с. 

Средец, община Неделино.  

С изменението се променя уличната регулация между кв.2 и кв.3 . 

Площ на новообразувани УПИ: 

-  за кв.2 -УПИ XXVIII - 680,89кв.м, УПИ XXVII- 520,14кв.м 

- за кв.3, УПИ II - 741,35кв.м, УПИ III - 1197,12кв.м 

Настоящото Решение да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

сведение и подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок след 

получаването и чрез ОбА гр. Неделино пред Административен съд гр. Смолян. 

 
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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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

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

на 16.11.2020г. с Протокол № 14  

ОТНОСНО: Сключване на споразумение между община Неделино и Милко Иванов 

Димитров. 

След проведеното обсъждане и  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№146/16.11.2020г. 
 

    На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Неделино: 

 

 

1. Упълномощава кмета на община Неделино лично или чрез упълномощен от него 

адвокат да приключи спора окончателно и да не може да бъде образуван нов 

такъв. Това означава, че такъв иск неможе да бъде предявен наново и да 

възпрепятства изграждането на каквито и да е обекти върху тази територия  със 

съответен обществен интерес. 

2.  Да бъде изплатена в брой на лицето Милко Иванов Димитров от гр.Неделино, 

ул. „Напредък“ №19, чрез упълномощен адвокат сума в размер до 9 900лв., с цел 

икономия на бъдещи съдебни и други разноски. 

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 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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