
 

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 

16.04.2021г. с Протокол № 21 
ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Неделино : отмяна на чл.3, 

ал.3 . 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 210/16.04.2021г. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.91, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет -Неделино: 

 

 

  Приема изменение на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпо-

реждане с общинско имущество на Общински съвет- Неделино , а именно: 

 

Отменя чл.3, ал.3 като приет в нарушение на чл.8 от Закона за нормативните актове.  

 

Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60 ал. 1 от 

АПК   

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 
Гласували: - 13  
„ЗА“ – 12 
,,ПРОТИВ“ – 0 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 
 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                    /инж. Стойко Еленов/ 
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 Тел.: 03072/9233 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 

16.04.2021г. с Протокол № 21 
ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския 

план за развитие през 2020г.                                                

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211/16.04.2021г. 

 
На основание чл.21,ал 1,т.24 от ЗМСМА и чл.42,ал.1 от ППЗРР (от 12 септември 2008)  

Общински съвет – Неделино: 

 

1. Одобрява Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие 2014-2020г на община Неделино за 2020 година; 

2.Копие от решението на Общински съвет и Годишния доклад да се изпратят до предсе-

дателя на Областния съвет за развитие. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 
Гласували: - 13  
„ЗА“ – 10 

,,ПРОТИВ“ –  1 
„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 

16.04.2021г. с Протокол № 21 
ОТНОСНО: Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021г. от § 31-13 

в § 31-18. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 212/16.04.2021г. 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет -Неделино, 

РЕШИ: 

 
1. Одобрява Справка по чл.89 от ЗДБРБ, която съдържа данни за наименованието на 

конкретните  капиталови обекти  и размера на средствата за финансирането им, 

които се предлагат да отпаднат от инвестиционната програма на общината за 2021г. 

и предвиден резерв от целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета на 

общината за сметка на които ще се финансират неотложни разходи за текущи 

ремонти на общински пътища и на улична мрежа  и инфраструктурни обекти. – 

Приложение 14. 

2. Упълномощава кмета на община Неделино да подаде искане към 

Министерство на финансите - Справка по чл.89 от ЗДБРБ за 2021г. за 

трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи от 

§ 31-13 в § 31-18  – Приложение № 14. 
 

 

Общ брой общински съветници: - 13 
Гласували: - 13 

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

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

Владислав Емирски, Борислав Беширов . ,,ПРОТИВ“ -1 , както следва: Стоян Беширов . 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3, както следва: Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил 

Войводов. 

                                                                           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 

16.04.2021г. с Протокол № 21 
ОТНОСНО: Програма за закрила на детето за 2021 година. 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 213/16.04.2021г. 

 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона 

за закрила на детето, Общински съвет –Неделино: 

 

Приема  и утвърждава  Общинската програма за закрила на детето на община Неделино 

за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  
„ЗА“ – 13 
,,ПРОТИВ“ – 0 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                    /инж. Стойко Еленов/ 
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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 

16.04.2021г. с Протокол № 21 
ОТНОСНО: Определянето на представител на Общински съвет- Неделино, за 

вписване  в Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата(БДП) за гр. 

Неделино.  

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 214/16.04.2021г. 

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

 

Определя представител на Общинския съвет – Неделино:  Ружо Асенов Младенов в 

Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата (БДП), съгласно 

изискванията на Държавна агенция ,, Безопасност на Движение по пътищата“. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  
„ЗА“ – 13 

,,ПРОТИВ“ – 0 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                    /инж. Стойко Еленов/ 
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