
 

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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 

ОТНОСНО: Назначаване на Ликвидатор на ,, Нова гора „ЕООД  гр. 

Неделино в ликвидация.   

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 188/02.04.2021г. 
 
Правило: Органа назначил ликвидатор на „Нова гора” ЕООД в ликвидация във всеки момент 

на ликвидационния процес може да промени състава на ликвидаторите. 
           

 Общински съвет- Неделино, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл. 156, ал. 2 от 

ТЗ,избира за ликвидатор на дружество „Нова гора”  ЕООД в ликвидация с ЕИК 120039638 - 

адв. Мая Минчева Орманова с адрес: гр.Рудозум, общ.Рудозем, бул. ,,България“ № 9 
  На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ, ОС определя срок до 30.07.2021г. за завършване на 

процедурата по ликвидация. 

 Възлага на кмета на община Неделино да сключи договор с адв. Мая Минчева 

Орманова за ликвидатор на дружество„Нова гора”  ЕООД в ликвидация с ЕИК 120039638.,при 

възнаграждение 120/ сто и двадесет/ лева месечно за целият период на ликвидация. Като се 

съобрази с правата и задълженията на ликвидаторите определени в ТЗ в чл. 266 и следващи. 
 При  липса на средства в дружеството,  възнаграждението  и   други разходи доказани с 

документи да  се изплатят  от бюджета на общината. 
На основание чл.60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

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, Стоян Беширов, Диляна 

Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. ,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Назначаване на ликвидатор на ,,Хоспис- Надежда гр. Неделино“ ЕООД в 

ликвидация. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 189/02.04.2021г. 

 
Правило: Органа назначил ликвидатор на „Хоспис-Надежда гр. Неделино” ЕООД  в 

ликвидация във всеки момент на ликвидационния процес може да промени състава на 

ликвидаторите. 
 

Общински съвет- Неделино, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл. 156, ал. 2 от 

ТЗ,избира за ликвидатор на дружество„Хоспис-Надежда гр. Неделино”  ЕООД в ликвидация с 

ЕИК: 200388868 -  адв. Мая Минчева Орманова с адрес: гр.Рудозум, общ.Рудозем, 

бул.,,България“ № 9 
 На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ, ОС определя срок до 30.07.2021г. за завършване на 

процедурата по ликвидация. 

 Възлага на кмета на община Неделино да сключи договор с  адв. Мая Минчева 

Орманова за ликвидатор на дружество в ликвидация с ЕИК : 200388868.,при възнаграждение 

120/ сто и двадесет/ лева месечно за целият период на ликвидация. Като се съобрази с правата и 

задълженията на ликвидаторите определени в ТЗ в чл. 266 и следващи. 

 При  липса на средства в дружеството,  възнаграждението  и   други разходи доказани с 

документи да  се изплатят  от бюджета на общината. 
На основание чл.60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

 
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, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Назначаване  на Ликвидатор на „ Хигиена, чистота и благоустрояване”  ЕООД  

гр. Неделино в ликвидация. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 190/02.04.2021г. 

 
Правило: Органа назначил ликвидатор на „Хигиена, чистота и благоустрояване”ЕООД в 

ликвидация във всеки момент на ликвидационния процес може да промени състава на 

ликвидаторите. 
           

  Общински съвет-Неделино, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл. 156, ал. 2 от 

ТЗ, избира за ликвидатор на дружество „Хигиена, чистота и благоустрояване”  ЕООД в 

ликвидация с ЕИК 120511170 - адв. Мая Минчева Орманова с адрес: гр.Рудозум, общ.Рудозем, 

бул. ,,България“ № 9 
  На основание чл. 266, ал. 2 от ТЗ, ОС определя срок до 30.07.2021г. за завършване на 

процедурата по ликвидация. 
 Възлага на кмета на община Неделино да сключи договор с адв. Мая Минчева 

Орманова за ликвидатор на дружество  „Хигиена, чистота и благоустрояване”   ЕООД в 

ликвидация с ЕИК 120511170, при възнаграждение 120/ сто и двадесет/ лева месечно за целият 

период на ликвидация. Като се съобрази с правата и задълженията на ликвидаторите 

определени в ТЗ в чл. 266 и следващи. 
При  липса на средства в дружеството,възнаграждението  и   други разходи доказани с 

документи да  се изплатят  от бюджета на общината. 

На основание чл.60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

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, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007300 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 

№ 191/02.04.2021г. 

 
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.   № 007300   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007301 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 

№ 192/02.04.2021г. 

 
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.   № 007301   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007304 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 

№ 193/02.04.2021г. 

 
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.   № 007304   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007306 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 

№ 194/02.04.2021г. 
 

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

Общински  съвет- Неделино, 

Р Е Ш И : 
Предоставя    земя     от   общинския    поземлен     фонд   с    Кад.   № 007306   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,ПРОТИВ“   - 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0. 

 
 

 

 

 

                                                    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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007308 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 

№ 195/02.04.2021г. 
 

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.   № 007308   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007309 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 

№ 196/02.04.2021г. 
 

 

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.   № 007309   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007310по КВС в землището на град  

Неделино, община Неделино. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 197/02.04.2021г. 

 
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.   № 007310   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007312 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 

№ 198/02.04.2021г. 

 
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.   № 007312   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007314 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 

№ 199/02.04.2021г. 

 
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.   № 007314   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№001829 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 

№ 200/02.04.2021г. 

 
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.   № 001829   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: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с. Изгрев  и 

годишен финансов отчет за 2020г. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 201/02.04.2021г. 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет -Неделино: 
 

 Приема Годишен отчет за дейността на НЧ „Зора-2006“, с. Изгрев, общ Неделино  и 

Годишен финансов отчет за 2020г. 

 

 

 

 

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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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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. 

Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2020г. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 202/02.04.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет -Неделино: 
 

 

Приема Годишен отчет за дейността на  НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. 

Неделино и годишен финансов отчет за 2020г. 

 

 

 

 
 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 9 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 

 

 

 

                                                 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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. 

Неделино“ и годишен финансов отчет за 2020г. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 203/02.04.2021г. 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет- Неделино: 

 

 

Приема Годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и 

годишен финансов отчет за 2020г. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 9 

,,ПРОТИВ“ - 1 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 

 

 

                                               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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. 

Гърнати , общ. Неделино,  за 2020г. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 204/02.04.2021г. 

 
     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 и  ал.5 от Закона за 

народните читалища, Общински съвет- Неделино: 
 

 

Приема Годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. Гърнати , общ. 

Неделино  за 2020г. 

 

 

 

 

 

 

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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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 02.04.2021г. с Протокол № 

20 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 171 /27.01.2021г., прието с Протокол № 17 на 

Общински съвет – Неделино. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 205/02.04.2021г. 

           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 на 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 

14.Д- р Румен Младенов    - Общопрактикуващ лекар гр. Неделино  

15.Мария Барганова           - Ст. експерт по чужд език и по майчин език в РУО гр. Смолян 
  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: - 11  

„ЗА“ – 10 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1                             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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Отчуждаване на част от Поземлен имот с пл.№140, кв. 19 по ПУП на гр. 

Неделино за изграждане на ул. „Вела Пеева“ – обект от първостепенно значение - 

публична общинска собственост. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 206/02.04.2021г. 
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.1, т.12 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 9, т. 5 и т.6 от 

ЗОС във връзка с чл.4, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет- Неделино: 
 

I.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост 

за 2021 година, като в част V. Принудително отчуждаване на имоти - частна 

собственост се създава т.3 и се допълва със следния имот: част от ПИ№140, кв.19 по 

ПУП на гр. Неделино, попадаща в улична регулация съгласно влязъл в сила Подробен 

устройствен план, предвиждащ изграждане на улица. 
 

II. Дава съгласие на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал.1 от ЗОС във 

връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план ,предвиждащ изграждането на 

улицата да започне процедура по принудително отчуждаване. 

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, съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС, и да издаде 

заповеди за отчуждаване на имотите, съгласно чл.25, ал.2 от ЗОС, като извърши всички 

последващи съгласно закона действия. 

 

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, Стоян 

Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски. 

,,ПРОТИВ“   - 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0. 
 

                                                                 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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: За ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците за закупуване на един брой комбиниран багер- 

товарач. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 207/02.04.2021г. 

 
На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет -Неделино: 

 

1. Дава съгласие за използване на част от собствените средства натрупаните от 

отчисленията по чл. 60, ал.2,т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от  ЗУО, за закупуване на един брой 

комбиниран багер- товарач на стойност до 60 000,00 лв. 
 

2. Упълномощава кмета на община Неделино да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия пред съответните компетентни органи, за използване на 

част от собствените средства натрупаните от отчисленията по чл. 60, ал.2,т.1 и 2 и чл.64, 

ал.1 от  ЗУО  за закупуване на  един брой комбиниран багер - товарач. 
 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 9,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко 

Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Емил 

Войводов, Владислав Емирски. ,,ПРОТИВ“   - 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  3, както 

следва: Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова. 

 

 

                                              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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-

6.002-0082 „Патронажна грижа + в община Неделино“ . 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 208/02.04.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.1 и т.3 

от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ във връзка с §1, т.2 и т.17 от ДР на ЗСУ, т. 4.1 от 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 по процедура 

BG05M9OP001- 6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, проект № BG05M9OP001-6.002-

0082 „Патронажна грижа + в община Неделино“, Общински съвет- Неделино: 

1.Упълномощава Кмета на община Неделино, считано от месец  април 2021г. да 

възложи на Дирекция „ ФСД,Б,ЧР,МДТ и АПО“,предоставянето на услугата 

„патронажна грижа“ в изпълнение на проект № BG05M9OP001-6.002-0082 

„Патронажна грижа + в община Неделино“, Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 и да предприеме последващите съгласно 

„Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна 

помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически 

интерес“ действия.  

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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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 

02.04.2021г. с Протокол № 20 
ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 209/02.04.2021г. 

 
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- Неделино:                                          

   Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Виктория Величкова Паналова 

от гр. Неделино , ул. ,,Ивайло“№ 19, сума в размер на 500 лв. 

 

 

 

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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