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                                                                                                              ДО 

                                                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                                                                              ГР.НЕДЕЛИНО 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  

от инж. Стойко Еленов – Председател на Общински съвет- град Неделино 

  

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет  Неделино и неговите 

комисии за периода от 01.07.2020г. -31.12.2020г. 

                    

Уважаеми госпожо и господа общински съветници, 
  

        На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т. 22 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, внасям 

отчет за работата на Общински съвет Неделино за периода 01.07.2020г. –

31.12.2020г. 

Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението 

на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет.  
                         Предвид изложеното, предлагам на вниманието на  Общински съвет – 

Неделино следния  ПРОЕКТ  за 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  

Общински съвет Неделино на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал.1, 

т.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град 

Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 

Р Е Ш И: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет град Неделино и неговите 

комисии за периода от 01.07.2020г. –31.12.2020г. 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ……………….. 
                             /инж. Стойко Еленов/ 
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========================================== 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020г. –31.12.2020г. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино е изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т. 22 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Своята дейност ОбС – Неделино  осъществява на основание изискванията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и 

развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на 

хората, живеещи в населените места на нейната територия.  

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, денят, мястото и часът на провеждане на заседанията  на ОбС се 

оповестяват предварително чрез официалния сайт на Община Неделино. Работните 

материали се изпращат на хартиен носител. 

Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Неделино 

http://www.nedelino.bg,  

Общински съвет – Неделино  изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА,  изпраща актовете на съвета на кмета на общината, на областния управител на 

област Смолян и Районна прокуратура - Златоград в 7-дневен срок от приемането им, 

както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок   разгласява 

актовете си на населението на общината, чрез интернет страницата на общината. 

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет, съвместно с 

общинското ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и 

развитие на Общината. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали 

стана ясно, че проблемите и потребностите на населението в общината са детайлно 

проучени и е утвърден стил за тяхното системно и последователно решаване. На базата 

на това Общинския съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – 

законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при 

вземане на решенията, организира работата си и прие решения съответстващи на 

потребностите на жителите на община Неделино. 

Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 9 заседания, от които 8  

редовни и 1 извънредно(тържествено). Общо взетите решения за отчетния период са 93. 
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Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва: 

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

Юли 2020 1 1 - 

Август 2020 1 1 - 

Септември 2020  1 1 - 

Октомври  2020 1 1 - 

Ноември  2020 1 1 - 

Декември  2020 2 1 1 

ОБЩО: 7 6 1 

 

Постъпилите материали се разглеждат обстойно в заседание на постоянните 

комисии.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Постоянните комисии по време на заседанията си, по разглежданите 

въпроси приемаха становища, предложения и препоръки, които се предаваха в 

общинския съвет, общинска администрация и на съответните заинтересувани и лица. 

В заседанията им вземаха участие: председателят на Общински съвет, кмета, 

зам. кмета и секретаря на общината, директори на дирекции и специалисти от 

общинската администрация. Становищата в комисиите се приемаха със 

съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

На редовните заседания бяха обсъждани теми и материали с актуален характер. 

Провеждането на извънредни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане 

на докладни записки и въпроси със спешен характер. За отчетния период всички 

докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящите сесии. 

Докладните записки са разглеждани своевременно. Няма докладни записки, 

разглеждането на които да е забавяно по един или друг повод.  

Постъпилите материали в деловодството на Общински съвет гр.Неделино са 

разпределяни и разглеждани на заседания на постоянните комисии, които от своя 

страна излизаха със становища и решения по съответните въпроси. 

 

В резултат на постъпилите докладни записки и други работни материали в 

деловодството на общинския съвет и след обстойното им разглеждане на заседания на 



постоянните комисии, за периода  01.07.2020г. до 31.12.2020г. Общински съвет 

гр.Неделино е приел следните решения: 

 

Решение №/дата Относно: 

94/27.06.2020г. Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез Оперативен лизинг на  2 

(два) броя нови автомобила , необходими за нуждите на община Неделино , за срок 

от 48(четиридесет и осем) месеца, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния 

кодекс (АПК) и във връзка проведено публично обсъждане на 07.07.2020г. 

95/27.07.2020г. Заявление от Митко Мирчев Дамянов с вх.№93-00-441 /04.03.2020г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 
96/27.07.2020г. Кандидатстване на община Неделино по Проект към Националния доверителен 

фонд( НДЕФ) за закупуване на електромобил. 
97/27.07.2020г. Предложение за закриване на ОУ ,,Васил  Левски“  с. Средец, община Неделино. 

98/27.07.2020г. Предложение за закриване на ДГ ,, Зора“ с. Средец, община Неделино. 

99/27.07.2020г. Предоставяне земя от ОПФ с идентификатор 21004.15.7 по кадастралната карта на 

с.Диманово, община Неделино, обл.Смолян. 
100/27.07.2020г. Предоставяне земя от ОПФ с идентификатор 21004.12.17 по кадастралната карта на 

с.Диманово, община Неделино, обл.Смолян. 
101/27.07.2020г. Предоставяне земя от ОПФ с идентификатор 21004.3.59  по кадастралната карта на 

с.Диманово, община Неделино, обл.Смолян. 
102/27.07.2020г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.04.2020г.-30.06.2020г. 
103/27.07.2020г. Частично изменение на Решение №13 /09.12.2019г. взето с протокол № 2/09.12.2019г 

на Общински съвет  гр. Неделино. 

104/27.07.2020г. Отпускане на еднократна финансова помощ на Валентин Асенов Златев- жител на с. 

Гърнати, общ. Неделино, обл. Смолян . 

105/27.07.2020г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, обезпечаващ 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.“ 

106/27.07.2020г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, обезпечаващ 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.“ 

107/27.07.2020г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, обезпечаващ 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“  



 

108/27.07.2020г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, обезпечаващ 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“   

109/25.08.2020г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Неделино и неговите комисии за 

периода от 04.11.2019г-29.06.2020г. 

110/25.08.2020г. Ново обсъждане на Решение № 94 от 27.07.2020г. прието с Протокол № 10 върнато 

като незаконосъобразно от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-09-

1233/11.08.2020г. 

111/25.08.2020г. Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез Оперативен лизинг на  2 

(два) броя нови автомобила , необходими за нуждите на община Неделино , за срок 

от 48(четирдесет и осем) месеца, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния кодекс 

(АПК) и във връзка проведено публично обсъждане на 07.07.2020г. 

112/25.08.2020г. Задължения към НАП на “ Нова гора“ ЕООД. 

113/25.08.2020г. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община 

Неделино за учебната 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни паралелки в 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2020/2021 година. 

114/25.08.2020г. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община 

Неделино за учебната 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни паралелки в 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2020/2021 година. 

115/25.08.2020г. Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино в 

Списъка на защитените детски градини и защитените училища. 

116/25.08.2020г. Отстраняване на явна фактическа грешка в решение №622/30.11.2018. на ПУП – 

Парцеларен план за външно ел.захранване на базова станция на „БТК“ЕАД 

№PD2922. 

117/25.08.2020г. Заявление с вх.№94-00-362/04.06.2020г. за изменение на ПУП-План за регулация за 

УПИ V-озеленяване и УПИ VI-722, кв.85 по плана на гр.Неделино. 

118/25.08.2020г. Допълване на Решение № 103 от 27.07.2020г. прието с Протокол № 10 ,съгласно 

писмо  от Областния управител с изх. № АП-03-09-1233/17.08.2020г. 

119/25.08.2020г. Отпускане на еднократна финансова помощ. 

120/23.09.2020г. 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.“ 

121/23.09.2020г. 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.“ 

122/23.09.2020г. 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“. 

123/23.09.2020г. 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“. 

124/23.09.2020г. Отчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския съюз  на  

община Неделино към 31.12.2019г. 

125/23.09.2020г. Отчет за състоянието на общинския  дълг  към 31.12.2019г.  

126/23.09.2020г. 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. 

127/23.09.2020г. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето 

Милка Асенова Гигьова.  

128/23.09.2020г. Приемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2021-2023 година. 

129/23.09.2020г. Бедствено положение на територията на община Неделино, поради намаляване на 

водния дебит и присъхване на водоизточници. 

 Декларация 

23.09.2020г. 

Декларация приета на заседание на Общински съвет  гр.Неделино, състояло се на 

23.09.2020г. с Протокол № 12  

130/15.10.2020г. Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Неделино. 

131/15.10.2020г. Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна 

финансова помощ на гражданите от бюджета на община Неделино. 

132/15.10.2020г. 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. 

133/15.10.2020г. 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. 

134/15.10.2020г.  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. 

135/15.10.2020г. 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. 

136/15.10.2020г. 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.  

137/15.10.2020г. 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. 

138/16.11.2020г. 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. 

139/16.11.2020г. 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. 

140/16.11.2020г. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян. 

141/16.11.2020г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.07-2020г-

30.09.2020г. 

142/16.11.2020г. Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, 

мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ 
143/16.11.2020г. Предложение за преминаване на делегирани  бюджети, като второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити на общинските детски градини и общински 

социални центрове. 

144/16.11.2020г. Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

145/16.11.2020г. 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. 

146/16.11.2020г. Сключване на споразумение между община Неделино и Милко Иванов Димитров. 

147/07.12.2020г. Кандидатстване на Община Неделино за предоставяне на безвъзмездна финансова 

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



 

Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 

комисии и заседанията на общинския съвет, което говори за голямата отговорност, с 

която се отнасят те, към поетите обществени задължения. Имаше и отсъствия на 

общински съветници от заседания, повечето бяха по уважителни причини и не са 

довели до затрудняване работата на общинския съвет при разискванията и вземане на 

решения. 

И през този отчетен период, в общинския съвет има единодействие  по 

отношение на приеманите решения. Общинските съветници са обединени в решаване 

на неотложни въпроси, във връзка с развитието и просперитета на Община Неделино.  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

Предоставям настоящата информация – отчет за сведение на всички общински 

съветници, на Кмета на общината, общинска администрация и на гражданите на 

община Неделино.                                                     

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ……………….. 

                             /инж. Стойко Еленов/ 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

148/07.12.2020г. Отдаване под наем на общински терен-публична общинска собственост в УПИ VIII-

1334-Паркинг, кв.55, чрез публично оповестен конкурс. 
149/07.12.2020г. Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

150/07.12.2020г. 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. 

151/07.12.2020г. 
Предложение за преминаване на делегирани бюджети, като второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити на общинските детски градини и общински 

социални центрове. 

152/07.12.2020г. 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. 

153/21.12.2020г. Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка М02-01 

„Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“. 
154/21.12.2020г. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот–публична 

общинска собственост за Банков офис чрез публичен търг с тайно наддаване. 
155/21.12.2020г. 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. 
156/21.12.2020г. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 


