
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 

21.12.2020г. с Протокол № 16 

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 

№153/21.12.2020г. 
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 М02-01 „Подобряване на 

социалните услуги от резидентен тип“ 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 социалните услуги от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна 

архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда в 

УПИ I, кв. 92 по ПУП на гр. Неделино, обл. Смолян“. 

 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: - 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 

21.12.2020г. с Протокол № 16 

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

публична общинска собственост за Банков офис чрез публичен търг с тайно наддаване. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
Р Е Ш Е Н И Е 

№154/21.12.2020г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА , чл.4 ,ал.3 от НРПУРОИ и 

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с  чл.73, ал.2 от Наредба №2 за 

реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §6 от 

Преходните и Заключителни Разпоредби неразделна част са:  Тарифа за определяне на 

базисните наемни цени за кв. м. общински имоти -  Приложение№1 и Приложение№2, 

Общински съвет гр. Неделино: 

 

      1. Допълва и актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2020г. , като в  Раздел ІII „ Описание на имотите за управление и разпореждане“ , 

Част – „Терени за отдаване под наем“ се допълва с :  

- Помещение с площ 70.68 кв.м. , находящо се на първи етаж от 4/5 Масивна стоманобетонна 

сграда(Пристройка на Община със застроена площ 321.45кв.м.) в УПИ XXVIII –за 

обществено застрояване-Община, Читалище, градски площад, озеленяване и водни ефекти, 

кв.59 по ПУП на гр. Неделино. 

      2. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок 

от 10 (десет) години на част от общински имот – публична общинска собственост 
представляващ помещение за „Банков офис“ с площ 70.68кв.м. находящо се  на първи етаж от 

4/5 Масивна стоманобетонна сграда(Пристройка на Община със застроена площ 321.45кв.м.) 

в УПИ XXVIII–за обществено застрояване-Община, Читалище, градски площад, озеленяване 

и водни ефекти, кв.59 по ПУП на гр. Неделино. 

          3. Определя началната тръжна цена (месечен наем) на помещението в размер на 565.44 

лв. без ДДС, съгласно НРПУРОИ. 

          4. Възлага на Кмета на Община Неделино да извърши нормативно установените 

процедури в изпълнение на горното. 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Владислав Емирски.  

,,ПРОТИВ“ – 4, както следва:  Диляна Мераджова, Емил Войводов ,Стоян Беширов, Надежда 

Тодорова.   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0.  Приема се. 

 

                                                                              

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

                /инж. Стойко Еленов/ 

 

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

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

21.12.2020г. с Протокол № 16 

ОТНОСНО: План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане в 

депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места  

на територията на община Неделино за 2021г. 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№155/21.12.2020г. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.66, ал.3, т.2, от Закона за 

местните данъци и такси, и чл.20 от Наредба за  определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, Общински 

съвет-Неделино, 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява План-сметка на разходите по събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации и 

съоръжения, както и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Неделино за 2021г., в размер на 274 944 

лв., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 

Приложение 1 

Проект на ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И  ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2021Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

І. РАЗХОДИ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

ИМ ДО ДЕПА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ. 

 

 

 

 

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


 

№ 

 

Вид разход План 2021г. 

І. 

 

Трудови разходи /Дейност 623 Чистота/  

1.1 Средства за работни заплати 47 520 

1.2 Осигурителни вноски  9 134 

  

Събиране и транспортиране на  битови отпадъци до депа или 

други инсталации и съоръжения за третирането им 

 

 

2. Горива, масла и др. : 

 

 

2.1 Гориво - специализиран автомобил МАН СВ0653КС 

 

15 346 

2.1.1 Двигателно масло за МАН СВ0653КС 1000.00 

2.1.2 Хидравлично масло за МАН СВ0653КС 600.00 

2.1.3 Течност адблу за МАН СВ0653КС 150.00 

2.1.4 Течност за чистачки  /за двете коли/ 100.00 

2.1.5 Антифриз   240.00 

2.2 Гориво - специализиран автомобил МАН СА3018МА  23 976 

2.2.1 Двигателно масло за МАН СА3018МА 1500.00 

2.2.2 Хидравлично масло за МАН СА3018МА 800.00 

2.3. БОБКАТ  

2.3.1 Дизелово гориво за БОБКАТ 702370 /500м//чх4.00л х 1.85лв  3700 

2.3.2 Двигателно масло за БОБКАТ 702370  400.00 

2.3.3 Хидравлично масло за БОБКАТ 702370 80.00 

3. Издръжка  

3.1. Материали 19 638 

3.2. Разходи за застраховки 2429 

4. Данъци, такси и административни санкции 621 

  

ОБЩО І : 127 234лв. 

 

127 234 

 

 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. 

№ 

 

Вид разход План 2021г. 

ІІ. Погасяване на главница на безлихвен кредит от ПУДООС за 

проект „Оптимизиране на системата за събиране и 

транспортиране на ТБО на територията на община 

Неделино“ /348 654.00/ - 12 вн.х 8 572.42лв.месечно. 

Месечна вноска – 8 572.42лв. 

 

102 869.04 

 ОБЩО ІІ: 102 869.04 102 869.04 



 

 

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ , ВКЛ.ОТЧИСЛ. ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО. 

№ 

 

Вид разход План 2021г. 

ІІІ. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения 

 

1. Разходи за Регионално депо Мадан:  

1.1 Такса обезвреждане  на БО – 1270т/12м=105,83тх5м=529,17т х 

33.87лв.=17 923лв 

17 923 

1.2 Отчисления по чл.64 от ЗУО – 529,17т х 82.00лв.=43 392 43 392 

1.3 Отчисления по чл.60 от ЗУО – 529,17т х 5.74лв.=3 037 3 037 

1.4. Разходи за инсталацията за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци и на инсталация за компостиране, 

на разделно събрани  зелени и/или биоразградими отпадъци, 

изградени на територията на РД за ТБО-Мадан. 

69 358 

  

ОБЩО ІІІ: 133 710 лв. 

 

 

133 710 

ІV. РАЗХОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ. 

№ 

 

Разходи: План 2021г. 

ІV. Чистота на териториите за обществено ползване 

 

 

1.  Почистване на улици, площади,паркове, гробищни паркове и 

зелени площи – метене, машинно и ръчно миене, събиране и 

извозване на отпадъците. 

4000 

2. Почистване на сервитутни зони на общински пътища от 

битови и строителни отпадъци 

4000 

3. Почистване при извънредно настъпили обстоятелства и при 

необходимост от допълнително почистване на територии за 

обществено ползване 

2000 

4. Обезпаразитяване  и дезинфекция на обекти от зелената 

система в населеното място /паркове, градини, зелени площи/ 

- почистване, пръскане и косене на трева. 

1000 

5. 

 

Почистване на дъждоприемни шахти и канали, почистване на 

речните корита и дерета в рамките на населеното място. 

3000 

  

ОБЩО ІV: 14 000 

 

14 000 



 

 

 

ВСИЧКО / І+ІІІ+ІV/: 274 944 лв. 

 

 

274 944 

 

 Сумата по т.ІІ, необходима за погасяването на главница на безлихвен заем от ٭

ПУДООС за проект „Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на 

ТБО на територията на община Неделино“ /348 654 лв./ - 12 вн.х 8 572.42 лв. месечно, 

ще бъде предвидена в капиталовата програма за 2021г. 

 

Приходи от такса битови отпадъци: 276 544.27 лв. 

 от облог – 149 911.06 лв. 

от недобор – 126 633.21лв. 
 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
 

 

 

                                                                       
 

                                                                       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 

21.12.2020г. с Протокол № 16 

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –

делегирана дейност. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№156/21.12.2020г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал. 3, чл.15, т.10 и чл. 25, ал.1 от 

Закона за социалните услуги и чл. 83  и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалните услуги и във връзка с приетата национална карта на социалните услуги , Общински 

съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно 

национална карта на социалните услуги ,като делегирана от държавна дейност, съгласно 

Закона за социалните услуги. 

2. Дава съгласие броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява 

финансиране от държавния бюджет, да е за 23 потребители. 

3. Дава съгласие начинът на организация и управление на социалната услуга, да се извършва 

в зависимост отличните нужди на лицата, дейности съгласно чл.93, ал.1 от Закона за 

социалните услуги. 

4. Дава съгласие услугата да се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не 

се ограничава само до тяхната домашна среда. 

5. Дава съгласие, броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга да бъдат както следва: 

• Главен експерт – 1 щ.б. 

• Младши експерт – 1 щ.б. 

• Главен специалист – 3 щ.б. 

 

6. Дава съгласие, предоставянето на социалната услуга да се извършва от 01.01.2021г. 

 

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

основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ –  11 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 

                                                                           

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

                /инж. Стойко Еленов/ 
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