
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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Коригиране на Решение №154 от 21.12.2020г. прието с Протокол №16, съгласно 

писмо от Областния управител с изх. № АП-03-09-2085/07.01.2021г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№157/27.01.2021г. 
На основание  чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА , Общински съвет – Неделино: 

 

 

Коригира  свое  Решение №154 от 21.12.2020г.: 

Като навсякъде в Решението, където е упоменат  текста ,,Банков офис“  се коригира с текста: 

,,Банкови, валутни и застрахователни дейности от финансов характер“ 

 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“ – 9 

,,ПРОТИВ“ - 2 

„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 -Неделино, състояло се на 21.12.2020г. 

с Протокол № 16. Коригирано с Решение № 157 от 27.01.2021г. с Протокол № 17. 

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

публична общинска собственост за ,,Банкови , валутни и застрахователни дейности от 

финансов характер“ 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-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 „Банкови, валутни и застрахователни дейности от финансов 

характер“ 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


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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска 

администрация гр. Неделино, област Смолян за 2020г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№158/27.01.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет – 

Неделино: 

 

  Приема  отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни при общинска администрация- гр. Неделино, 

област Смолян  за 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО:  Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2020 

година. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№159/27.01.2021г. 

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

 

Приеме Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2020 

година, заедно с отправените предложения към Общинския съвет и Кмета на община 

Неделино, а именно: 

1. Кмета на общината да предприеме действия за увеличаване броя на членове на 

доброволното формирование за реагиране при кризисни ситуации съгласно новите 

изменения на ЗЗБ. 

2. Да се осигурят средства от Община Неделино за осигуряване на техника(шлангове, 

струйници, водвзематилна стойка, моторорезачки, мотопомпа и др.) на 

Доброволците. 

3. При реализиране на новите Европейски програми за саниране на жилищни сгради 

да се приемат проекти осигурени по линия на пожарната безопасност чрез 

прилагане на такива мерки при реализиране на строителството на тези сгради. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Неделино и неговите комисии 

за периода от 01.07.2020г. -31.12.2020г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№160/27.01.2021г. 

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 - Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация, Общински съвет- Неделино: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет -Неделино и неговите комисии за 

периода от 01.07.2020г. –31.12.2020г. 

 

 

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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2021г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№161/27.01.2021г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Неделино: 

1. Приема Общински план за младежта на община Неделино за 2021 г. 

 

2. Дава съгласие към Общински план за младежта на община Неделино за 2021г. 

да бъде добавена и Информация за одобрения проект на СУ ,, Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Неделино по Национална програма ,, Изграждане на училищна 

STEM среда“ на МОН. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска 

собственост за 2021г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№162/27.01.2021г. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за 

общинската собственост , Общински съвет – Неделино:  

Приема годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021година,  

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 10 

,,ПРОТИВ“ -  1 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 

  

 

 

 

 

 

 

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

                /инж. Стойко Еленов/ 

 

 

http://www.nedelino.bg/
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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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Заявление от Радостинка  Роженова Генчева с вх. № 93-002765/03.12.2020г. за 

закупуване на УПИ IV, кв.81 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№163/27.01.2021г. 

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 Радостинка Роженова Генчева  с вх.№93-00-

2765/03.12.2020г. за закупуване на УПИ IV,кв.81, 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 – Неделино: 

1. Определя Радостинка Роженова Генчева с  адрес: гр. Неделино, общ. Неделино ,ул. 

„Ивайло №11“ за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА 

ЗЕМЯ(Акт за частна общинска собственост №948/17.07.2012г.), при придобито и 

реализирано право на строеж на жилищна сграда, представляваща УПИ IV,кв.81по 

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

граничи с неурегулиран терен; на север с улична регулация с ос.т.493-494 ; на юг с  

улична регулация и част от  УПИ V,кв. 81; на запад с УПИ III,кв.81. 

2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на  3960.00(три хиляди 

деветстотин и шестдесет лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 2 611.00лв. 

4. 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, 

Борислав Беширов, Владислав Емирски, Диляна Мераджова, Емил Войводов ,Надежда 

Тодорова. ,,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-Неделино, състояло се на 27.01.2021г. 

с Протокол № 17  

ОТНОСНО: Заявление от Асен Райчев Тохчелиев с вх № 93-00-2622 от 26.11.2020г. за 

закупуване на ½ от УПИ XVI-1103, КВ.103 по ПУП на гр. Неделино. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№164/27.01.2021г. 

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 №2 реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество след като 

разгледа подадено Асен Райчев Тохчалиев с вх.№93-00-2622/26.11.2020г.за закупуване на ½ от 

УПИ XVI-1103,кв.103 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 №2реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет-Неделино:  

                                 

1. Определя Асен Райчев Тохчалиев с  адрес: гр.Неделино,общ.Неделино,ул.„Шина Андреева 

№ 46 за КУПУВАЧ на  ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ  за ½ от 

УПИ XVI-1103,кв.103 с  площ 384.87 кв.м,като целия имот е с площ от 769.74 кв.м. ,актувана 

с Акт за частна общинска собственост №1355/15.06.2020г., при придобито и реализирано право 

на строеж на жилищна сграда, съгласно Разрешение за стоеж №63/09.10.1985г. 

Граници на имота: На изток граничи с УПИ XIV-1102 и с улична регулация с ос.т.917-918;На 

югоизток граничи с УПИ XV-1102;На северозапад граничи с УПИ XVII-1104, 1105;На 

югозапад граничи с улична регулация с ос.т.910-911 

2. Одобрява пазарна оценка за ½ от УПИ XVI-1103,кв.103 с  площ 384.87 кв.м. и определя цена 

в размер на  2 695.00 лв.(две хиляди шестстотин деветдесет и пет лв.), съгласно оценка на 

независим оценител. 

Данъчната оценка на целия имот е 3 309.90лв. 

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, 

Борислав Беширов, Владислав Емирски, Диляна Мераджова, Емил Войводов ,Надежда 

Тодорова. ,,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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за 

периода 01.10.2020г.-31.12.2020г. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№165/27.01.2021г. 

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

 

 

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

01.10.2020г. – 31.12.2020г. в размер на 741.94 лв. 

 

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, 

Борислав Беширов, Владислав Емирски, Диляна Мераджова, Емил Войводов ,Надежда 

Тодорова. ,,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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Неделино с проектно предложение пред 

Управляващия орган на Оперативна програма ,, Развитие на човешки ресурси“ 2014-

2020г. за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M90P001-6.002 ,,Патронажна грижа +“.  

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№166/27.01.2021г. 

На основание чл.21,ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

Общински съвет- Неделино: 

1.Дава съгласие община Неделино да кандидатства с проектно предложение „ 

Патронажна грижа+ в община Неделино“ по Процедура BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +”. 

2.  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“ – 12 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

 

 

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

                /инж. Стойко Еленов/ 
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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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Проект за  изменение и допълнение  на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси  и  цени на услуги на територията на община Неделино. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№167/27.01.2021г. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, чл.76, 

ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Неделино: 

 

 І. Приема изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино, както следва: 

§ 1. Чл. 29 се изменя и допълва, както следва: 

Досегашният текст в чл. 29 става ал. 1 към същия, т. 1, 2, 3 и 4 стават точки към 

ал. 1.  

Размерът на таксата по т. 1 и т. 2 се променя от 40 лв. на 45 лв.  

 

Създава се нова ал. 2 със следния текст: 

(2) Родителите/настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст, 

заплащат 50% /петдесет процента/ от стойността на храната, която е в размер на 2,14 

лв. за присъствен ден, съответно 1,07 лв. Размерът на таксата се намалява 

пропорционално със средствата, определени с решение на Министерски съвет за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели за съответната бюджетна година и съобразно регламента на чл. 

283, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

§2. Чл. 30 придобива следния вид: 

Чл.30 (1) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер на 

35.00 лева. 

(2) Такса за нощувка от външни лица в ученически пансион, сградата на ТИЦ Неделино 

– 15,00 лв. на нощувка.  

(3) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за детските заведения и общежитието за: 

1. Второ дете в семейството;  

2. Деца, на които единия от родителите е инвалид с намалена работоспособност от 50 

до 100 %;  

3. Деца, чиито родители са редовни студенти; 

4. Чийто родител е член на „Доброволно формирование – община Неделино“; 

§3. Създава се т. 6 към чл. 31 със следния текст: 

 

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


Чл. 31, т. 6. Деца, отговарящи на критериите по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), се 

освобождават от заплащане на дължимите такси по чл. 29, ал. 1, т. 1 и т. 2 след 

съгласието на родителя/настойника. 

§4. Измененията са валидни от деня на влизане на Решението в сила. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 10 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по проект ,, Строително-ремонтни  

дейности за подобряване на материалната база на обществена трапезария гр. Неделино 

,,финансиран от Фонд ,, Социална закрила“. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№168/27.01.2021г. 

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

 

РЕШИ: 

 

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

„Строително-ремонтни дейности за подобряване на материалната база на обществена 

трапезария гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“. 

 2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 20 300 лв. с ДДС, 

представляващ 29% от бюджета на проекта за съфинансиране  по  проект: „Строително-

ремонтни дейности за подобряване на материалната база на обществена трапезария 

гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“. 

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал1 от АПК. 

 

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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по проект „Разширяване и  

модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на обществена трапезария гр.  

Неделино“финансиран от Фонд ,, Социална закрила“. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№169/27.01.2021г. 

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

 

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

„Разширяване и модернизация на кухненско оборудване  и обзавеждане на обществена 

трапезария гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ 

 2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 5 760 лв. с ДДС, 

представляващ 16% от бюджета на проекта за съфинансиране  по  проект: 

„Разширяване и модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на обществена 

трапезария гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“  

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал1 от АПК. 

 

 

 

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-Неделино, състояло се на 

27.01.2021г. с Протокол № 17  
ОТНОСНО: Награждаване със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- 

посмъртно на д-р Велин Розенов Карафезиев.  

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№170/27.01.2021г. 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.1 ал.2б.  и  2в.  от Правилника за отличията на 

община Неделино за заслуги към жителите на общината: 

1. С личните си действия и риск за живота и здравето си съдейства за предотвратяване и 

ограничаване на последиците от заплашващи човешкия живот спешни състояния и 

повишаване качеството на живот на много граждани от общината и страната. Цялата му 

трудова дейност е с висока обществена значимост. 

2. Безспорен принос за издигане авторитета на община Неделино. 

3. Благодарение на него, с негово лично участие и съдействие , са спасени десетки животи 

на жители от община Неделино, а на стотици е подобрено качеството на живот. 

4. Висока гражданска и професионална доблест. 

5. Популярна личност, пряко свързана с община Неделино със значими професионални 

постижения в национален мащаб. 

6. Честен и почтен, с висок обществен авторитет, подкрепен от гражданска инициатива, 

чийто живот и дело остават в съзнанието на жителите на община Неделино и чиито 

морални и житейски ценности едно общество трябва да изповяда. 

7. Висока експертна оценка на национални специалисти от неговата професионална сфера. 

Общински съвет- Неделино: 

Награждава със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- посмъртно – д-р Велин 

Розенов  Карафезиев. 

 Упълномощава  Председателя на Общински Съвет - Неделино – инж. Стойко Еленов, 

да връчи високото отличие при подходящ случай на  негови близки. 

 

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-Неделино, състояло се на 27.01.2021г. 

с Протокол № 17  

ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

№171/27.01.2021г. 

           На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.27 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет -Неделино:  

I.Определя  следния състав на Съвета  по въпросите за социалните услуги: 

Председател - Здравко Димитров -Заместник – кмет гр. Неделино 

Членове: 

1.Инж.Стойко Еленов       - Председател на Общински съвет гр.Неделино 

2.Елка Караиванова         -  Гл.соц.работник „Закрила на детето“, ДСП гр.Златоград 

3.Елка Русева                    -  Ст.експ.  Дирекция „Бюро по труда“, гр.Златоград,филиал Неделино 

4.Любомир Димитров      -  Директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Неделино 

5.Надка Бабачева              - Директор на ДГ „Пролет“ гр.Неделино 

6.Зоя Дуганова                   - Директор на ДГ „Слънце“, гр.Неделино 

7.Росица Караиванова       -  Директор на ЦОП гр.Неделино 

8.Румен Бабачев                 - Директор на ЦСРИ гр.Неделино 

9.Слави Докторов               - Директор на ЦНСТПЛФУ гр.Неделино 

10.Илияна Дуганова          - Директор на Дирекция „ИРОПХД“гр.Неделино 

11.Елина Халваджиева     -  Гл.експ.“Соц.дейности и проекти“ 

12.Диана Иванова              -  Гл.експ.“Култура и соц.дейности“ 

13.Ст.инспектор Асен Йорданов -Началник група „Криминална полиция“ гр. Златоград. 

  II.Възлага на Съвета по въпросите за социалните услуги следните функции:      

      1.Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско 

ниво и анализ на състоянието  и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на 

територията на общината; 

      2.Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните 

услуги, които се предоставят на територията на общината; 

     3.Изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на 

социалните услуги на територията на общината; 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,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-Неделино, състояло се на 27.01.2021г. 

с Протокол № 17  

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино пред Предприятието за управление 

на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на средства под 

формата на безлихвен заем за нова сметосъбирачна машина и метални контейнери тип 

„Бобър“ за събиране на битови отпадъци. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

                                                             Р Е Ш Е Н И Е 

№172/27.01.2021г. 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и т.24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с 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.,Общински съвет – Неделино: 

1. Одобрява кандидатстването пред Предприятието за управление на дейностите 

за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на средства под 

формата на безлихвен заем на обща стойност 301 393,403лв., който включва: 

- 1 брой нова сметосъбирачна машина и 1 брой нова сметоизвозваща 

техника /камион/, на стойност 171 135,125лв без ДДС; 

- 180 броя 1.1 кубикови стандартни метални контейнери тип „Бобър“ за 

събиране на битови отпадъци, на стойност 130 258,278лв., без ДДС. 

2. 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“ – 12 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

                                                                          

 

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

                /инж. Стойко Еленов/ 
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