
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 07.12.2020г. с Протокол № 15  
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Неделино за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№147/07.12.2020г. 

 

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 6 

и т. 7,  и чл. 20 от ЗМСМА, Общински съвет – Неделино: 

 

 

1. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства по Процедура 

BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за финансиране на проект 

„ОБОСОБЯВАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ В ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ, 

РАБОТЕЩИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕДЕЛИНО”, на 

обща стойност до 150 000 лева. 

2. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на 

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

 
 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ -0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
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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 07.12.2020г. с Протокол № 15  
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост в 

УПИ VIII-1334-Паркинг, кв.55, чрез публично оповестен конкурс. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№148/07.12.2020г. 

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

собственост и чл.21, ал.5 от Наредба №2 за реда за придобиване , управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Неделино: 

 

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

5 (пет) години на терен находящ се в УПИ VIII – 1334 за  Паркинг , кв.55(публична 

общинска собственост) по плана на гр. Неделино с площ 20 кв.м. (двадесет кв.м.). 

 

2. Определя началната месечна наемна цена в размер на 50.00 лв. (петдесет  лева) без 

ДДС. 

 

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

под наем. 

 
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, Владислав Емирски. ,,ПРОТИВ“ – 3 , както следва: Диляна 

Мераджова, Емил Войводов ,Стоян Беширов. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –1 ,както следва: 

Надежда Тодорова. 
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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 07.12.2020г. с Протокол № 15  

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№149/07.12.2020г. 
 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и Наредбата за реда, начина и условията за 

отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община 

Неделино, Общински съвет-гр. Неделино:                                            

   Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на лицата , както 

следва: 

1. Ангел Иванов Макаков от гр. Неделино , ул. ,,Добри Чинтулов“№ 23 А , сума в 

размер на 300 лв. 

2. Севдалина  Валериева  Янева от с. Изгрев, общ.Неделино, сума в размер на 300 

лв. 

3. Милка Асенова Гигьова от  с. Гърнати общ. Неделино, сума в размер на 300 лв. 

4. Ирина Милчева Карамитева от гр. Неделино , ул. „Александър Стамболийски“ 

№ 186, , сума в размер на 300 лв. 

5. Росица Маркова Беширова от с. Крайна, общ. Неделино , сума в размер на 300 

лв. 

6. Радостина Боянова Башева от с. Бурево, общ. Неделино, сума в размер на 300 лв. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –  13 

,,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 

07.12.2020г. с Протокол № 15  

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по процедура за директно Предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001- ,, 3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА 

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“  по Оперативна програма за храни и /или основно материално 

подпомагане. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№150/07.12.2020г. 

 
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – 

„3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“  по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, Общински съвет – Неделино: 

 

1/. Дава съгласие Община  Неделино  да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – 

„3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“  по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 

 2/. Възлага на кмета на община Неделино да подготви  и внесе необходимите документи на 

проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ 

COVID-19“  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 

 3/. Определя дейността  по предоставяне на социалната услуга „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В 

УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ като местна дейност съгласно Закона за 

публичните финанси. Разходи се отчитат като местна дейност в Фонд за европейско 

подпомагане за най- нуждаещите лица и  направените и отчетени  разходите  се възстановяват  

от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 

4/. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение на 

основание чл.60, ал1 от АПК. 

 

                                                                   

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –  13 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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                /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 07.12.2020г. с 

Протокол № 15  

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 

№151/07.12.2020г. 

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 –Неделино: 

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

бюджети в следните центрове. 

 ЦОП -  ГР.НЕДЕЛИНО 

 ДГ „ СЛЪНЦЕ“ – ГР.НЕДЕЛИНО 

 ДГ „ ПРОЛЕТ“ – 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, Владислав Емирски,  Диляна Мераджова, Емил Войводов ,Стоян 

Беширов, Надежда Тодорова. ,,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 07.12.2020г. с Протокол № 15  

ОТНОСНО: Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално 

строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за 

финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и 

придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от община Неделино 

през 2020 г. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№152/07.12.2020г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Неделино, Общински съвет – Неделино: 

 

1. Одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, 

както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата 

субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2020г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно 

Приложение 1. 

 

2. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимата актуализация 

по бюджета на общината. 

 

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, Владислав Емирски,  Диляна Мераджова, Емил Войводов ,Надежда 

Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –1, както следва: Стоян Беширов. 
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