
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 

18.02.2021г. с Протокол № 18  
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000577 по КВС в землището на град  

Неделино,община. Неделино. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№174/18.02.2021г. 

 На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА,  § 27 ,  ал.2 , т. 1  от  ПЗР към ЗСПЗЗ  

Общински  съвет- Неделино: 

 

 

 

 

Предоставя    земя     от   общинския    поземлен     фонд   с    Кад.   № 000577   по   КВС   

в землището   на   град Неделино  ,   Община  Неделино  на  ОСЗ  –  гр.  Неделино  за  

установяване   на  граници  на  земеделските  имоти  ,  за  което   е   издадено    решение 

на  ОСЗ   за  признато  право  на   възстановяване   на   собствеността   в  съществуващи 

стари реални граници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, 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 

18.02.2021г. с Протокол № 18  
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007296 по КВС в землището на град  

Неделино, община Неделино. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№175/18.02.2021г. 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА,§27 , ал.2 , т. 1 от ПЗР към ЗСПЗЗ,  Общински 

съвет- Неделино: 

 

 

Предоставя земя от общинския поземлен фонд  с Кад. №007296 по КВС в землището   

на   град  Неделино, Община  Неделино  на  ОСЗ  –  гр.  Неделино за установяване  на 

граници наземеделските имоти , за което е издадено решениена ОСЗ  за признато право 

на възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, 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 

18.02.2021г. с Протокол № 18  
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000893 по КВС в землището на град  

Неделино,община. Неделино. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№176/18.02.2021г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА,§27 , ал.2 , т. 1 от ПЗР към ЗСПЗЗ, Общински 

съвет- Неделино: 

 

Предоставя земя от общинския поземлен фонд  с Кад. №000893 по КВС в землището   

на   град Неделино  ,   Община  Неделино  на  ОСЗ  –  гр.  Неделино  за установяване  на 

граници на земеделските имоти , за което е издадено решениена ОСЗ  за признато 

право на възстановяване на собствеността в съществуващи стари реални граници. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, 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/ 

 

                                                                             

 

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 

18.02.2021г. с Протокол № 18  
ОТНОСНО: Съгласие за възмездно придобиване право на собственост чрез сключване на 

договори за покупко-продажба и /или откриване производство по отчуждаване на проектен 

Поземлен имот №006967, образуван след делба на ПИ№ 004227 в землището на гр. Неделино, 

м. ,, Саатева чука“ в полза на Община Неделино за изграждане на общински обект от 

първостепенно значение ,, Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 

туристическа и колоездачна пътека в местност ,, Леден врис“ гр. Неделино“. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№177/18.02.2021г. 

I. Общински съвет-Неделино, на основание чл.21, ал.1, т.8 и  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , чл. 8, 

ал. 9, т. 4 и т.5  от ЗОС във връзка с чл.4 ,ал.3 от НРПУРОИ, допълва Програмата за управление 

и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година, като в част IV. Придобиване 

на нови имоти се създава т.4 и се допълва със следния имот: Проектен Поземлен имот №006967 

в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, Общ.Неделино, обл.Смолян с площ 1.819дка., с НТП 

: Нива, категория: Осма, образуван след делба на ПИ№004227 в землището на гр. Неделино, м. 

„Саатева чука“.      

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 1 и 2 от ЗОС във връзка с чл.7 ,ал.1 от 

НРПУРОИ -гр.Неделино, дава съгласие за възмездно придобиване правото на собственост от 

страна на Община Неделино на следния недвижим имот, собственост на  наследниците на 

Осман Мехмедов Карахаджов, съгласно преписка с Рег.№388 от 04.03.1992г., а именно: 

Проектен Поземлен имот №006967 в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, Общ.Неделино, 

обл.Смолян с площ 1.819дка., с НТП : Нива, категория: Осма, образуван след делба на 

ПИ№004227 в землището на гр. Неделино, м. „Саатева чука“, при граници на имота:ПИ 

№007317; ПИ№004933; ПИ№004226; ПИ№004933   

2. Одобрява пазарна оценка на независим оценител и определя цена за имота в размер на 

12 732.00лв. 

3.Цената за закупуването на имота определена по т.2 от настоящото решение да бъде заплатена 

на продавача със сключването на договора за покупко-продажба. 

4. Възлага на Кмета на Община Неделино да сключи договора за покупко-продажба на имота 

описан в т.1 от настоящето решение и извърши всички последващи действия, прилагайки 

разпоредбите на ЗОС и  НРПУРОИ. 

 

II. При отказ от страна на собствениците да сключат договор за покупко-продажба на Проектен 

ПИ №006967 в землище гр. Неделино, Общински съвет на основание чл.21, ал. 1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.21, ал.1 от ЗОС във връзка с Решение №50/27.04.2020г. на Общински съвет гр. 

Неделино с одобрен ПУП- Парцеларен план и устройствена план схема за изграждане на 

общински обект от първостепенно значение „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци 

в района на туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“ гр.Неделино“,  дава 

 

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


съгласие Община Неделино да открие  процедура по принудително отчуждаване на следният 

поземлен имот: Проектен  Поземлен имот №006967 в землище гр.Неделино с ЕКАТТЕ:51319, 

Общ.Неделино, обл.Смолян с площ 1.819дка., с НТП : Нива, категория: Осма, образуван след 

делба на ПИ№004227 в землището на гр. Неделино, м. „Саатева чука“. 

Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на 

гореописания имот възлизат на 12 732.00лв. 

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС отчуждените за задоволяване 

на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.  

III. Упълномощава Кмета на община Неделино да изпълни задълженията си за уведомяване 

на заинтересованите лица в случай , че откажат Община Неделино възмездно да придобие 

правото на собственост върху Проектен ПИ №№006967, съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС,и да 

издаде заповеди за отчуждаване на имотите, съгласно чл.25, ал.2 от ЗОС, допускайки 

предварителното им изпълнение, както и извърши всички последващи съгласно закона 

действия. 

IV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал. 

1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Мотиви: 

         Във връзка осигуряването на живота и здравето на гражданите и защита на особено важни 

държавни и обществени интереси, е необходимо съкращаване  сроковете по 

административното производство за издаване на разрешение за строеж за укрепване на 

регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден 

врис“, гр. Неделино. 

Предмет на решението е одобряването на подробен устройствен план - парцеларен план и 

устройствена план схема, с което се създава устройствена основа за предвидените геозащитни 

строежи. Това предопределя и особената важност от своевременното изграждане на строежа с 

оглед на обществените потребности. 

Допускането на предварително изпълнение на строежи за укрепването на свлачището е 

необходимо, с оглед изграждане на съоръжението преди настъпването на неблагоприятни 

геодинамичните процеси, климатични условия и проливни дъждове. От ненавременното 

изграждане на съоръжението биха могли да настъпят значителни и труднопоправими вреди.  

Изграждането на съоръженията е от изключително важно регионално значение, тъй като 

с него ще  се осигури геозащитата на урбанизирани жилищни и производствени територии и 

над 4 дка земеделски и горски площи, както и на туристическа и колоездачна пътека гр. 

Неделино- местност „Леден врис“. Касае се за строеж  със специфичен предмет – укрепване на 

активно свлачище с идент. № SML18.51319-09 по Регистъра на свлачищата в Република 

България. 

На основание чл. 60 ал. 5 от АПК  предварителното изпълнение може да се обжалва чрез 

пред Административен съд – Смолян в 3-дневен срок от съобщаването му.  

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, 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/ 

 



                                                                             

                                                                            

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 

18.02.2021г. с Протокол № 18  
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по проект „Рехабилитация на 

вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Първи май“, ул. „Дельо Войвода“, ул. „Шина 

Андреева“, ул. „Баба Тонка“ и ул. „Напредък“, общ. Неделино, обл. Смолян“ пред 

ПУДООС. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№178/18.02.2021г. 

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

 

  

1. Дава съгласие на Община Неделино да  кандидатстване за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект „Рехабилитация на 

вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Първи май“, ул. „Дельо Войвода“, ул. „Шина 

Андреева“, ул. „Баба Тонка“ и ул. „Напредък“, общ. Неделино, обл. Смолян“. 

2. Общински съвет декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите 

на Община Неделино. 

3.  Упълномощава Кмета на Община Неделино да извърши всички последващи 

действия. 

4.   Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

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

                                                                                                          /инж. Стойко Еленов/ 
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