
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 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Заявление от Марина и Детелина Алексиеви с вх. № 93-00-

486/02.03.2021г. за прекратяване на собствеността в УПИ XXII, КВ.121 по ПУП на 

гр.Неделино чрез продажба на частта на общината. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 215/19.05.2021г. 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 36,ал.1,т.2 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал.2 от 

НРПУРОИ, Общински съвет-Неделино: 

    
1.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Неделино и Марина и Детелина 

Петкови Алексиеви , чрез продажба на частта на общината в  УПИ XXII, кв.121по ПУП на гр. 

Неделино, при граници на целия имот:  

На североизток  граничи с УПИ XXIII, кв.121 

На югозапад  граничи с УПИ XXI-916/ПИ№916 

На северозапад  граничи с неурегулиран терен 

На югоизток граничи с улична регулация 

           Община Неделино е собственик на 32.48/426.00 кв.м. идеални части, съгласно Акт за 

частна общинска собственост №1366/23.03.2021г. 

           Марина и Детелина Петкови Алексиеви са собственици на 393.52 кв.м. от УПИ XXII, 

кв.121по ПУП на гр. Неделино,  съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 

22.01.2019г., влязло в сила на 04.02.2019г. 

       Данъчната оценка на общинската част е 139.70 лв./сто тридесет и девет лв. и седемдесет ст. 

 

2.Одобрява пазарна цена  и определя цена за частта на общината (32.48/426.00) с площ 32.48 кв.м. 

в размер на   228.00лв.   без ДДС, съгласно оценка на независим лицензиран оценител. 

 

3.Упълномощава Кмета на община Неделино осъществяването на всички дейности, необходими 

за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,  както следва:  Борислав Беширов , д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен 

Младенов, Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев,  

Стоян Беширов, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов,  ,,ПРОТИВ“   

- 0 , „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0, ,, НЕ УЧАСТВАЛИ  В ГЛАСУВАНЕТО“- 1 , както 

следва: Асен Белев.                                                         

 
                                                                      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 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за 

периода 01.01.2021г-31.03.2021г. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 216/19.05.2021г. 

 
   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 

01.01.2021г. – 31.03.2021г. в размер на 550.72 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва:  Борислав Беширов , 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. 

,,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 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност 2021-2027г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217/19.05.2021г. 

 
Във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 и 2  и на основание чл. 21 ал. 1, т. 12 от ЗМСМА  и чл.12, 

ал.2 от Закона за енергийната ефективност, Общински съвет-Неделино:   
 

 

 

 

Приема Общинска програма за енергийна ефективност 2021-2027г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 Тел.: 03072/9233 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 

2021-2027г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 218/19.05.2021г. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.23, т.1, чл.24, т.1 от Закона за 

регионалното развитие, и чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Общински съвет-Неделино:  

 

1. Приема План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021 – 

2027 г. 

 

2.  Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия в 

изпълнение на нормативните изисквания на чл.21, ал.2 и ал.3 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 10 

,,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 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Приемане на Община Неделино за пълноправен член на Сдружение ,, 

Национална асоциация на доброволците в Република България“. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 219/19.05.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закона за защита при бедствия 

/ЗЗБ/ и Наредба № 8121 з – 239 от 02.03.2021г., Общински съвет-Неделино,  

 

РЕШИ: 

 

 Община Неделино да стане пълноправен член на Сдружението „Националната 

асоциация на доброволците в Република България“.  

 

 

 

 

 

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 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4- годишни 

деца на територията на Община Неделино от учебната 2021/2022 година . 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 220/19.05.2021г. 

 

 
На основание чл. 17, ал.1, т.3, чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 

1 и чл. 56 от ЗПУО и § 16, § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗПУО, Общински съвет- Неделино:  

 

 

1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 

4-годишните деца в детските градини на територията на община Неделино от 

учебната 2021/2022 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Неделино да извърши всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 

 

 

 

 

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 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Неделино за  2022 г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 221/19.05.2021г. 

 

 
На основание чл.21,ал.2 и ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.38 от  Закона за социалните услуги и 

Наредба за планиране на социалните услуги, Общински съвет –Неделино:  

 

 

 Приема  и утвърждава  Годишния  план за развитие на социалните услуги в община 

Неделино за 2022 г., съгл. Приложение  №1.  

 

 

 

 

 

 

 

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 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на семейство Дюлеви, жители на община 

Неделино за транспортиране на тленните останки на сина им Борислав Дюлев. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 222/19.05.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Неделино: 

 

 

 1.  Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ, в размер на 2 000 лв. за 

покриване на разходите по транспортиране на тленните останки на Борислав Дюлев. 

 2. Транспортните разходи за репатриране на починалото лице от гр. София до гр. 

Неделино да бъдат за сметка на бюджета на община Неделино. 

 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 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Заявление от Ирена Бисерова Младенова с вх. № 93-00-707 / 29.03.2021г с 

искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 223/19.05.2021г. 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.3  от Закона за общинската 

собственост ,във връзка с чл.24а, ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ и чл.35а ,ал.1, т.2 от Наредба №2 за 

реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет –Неделино: 

 

1.  Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 10(десет) 

години на Ирена Бисерова Младенов с адрес с. Изгрев, общ. Неделино, обл. Смолян 

следният общински недвижим имот( земеделска земя), представляващ: Поземлен имот с 

идентификатор 32559.29.12, с. Изгрев, общ. Неделино, обл. Смолян, местност „Ушите“ 

по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

801/13.11.2019г. на Изпълнителен Директор на АГК. Площ  на земята -424кв.м., с трайно 

предназначение на територията : Земеделска, НТП: Нива, категория: 10, с номер на 

предходен план:029012, при съседи :Поземлени имоти с идентификатори:32559.29.11; 

32559.29.13; 32559.29.3; 32559.11.88. 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане определено 

от комисия, назначена със Заповед №РД -04-02/05.01.2021г. на директора на ОД 

„Земеделие“- Смолян по реда на §2 от ДР на ЗСПЗЗ в размер на  10.00 (десет) лв. /дка 

или всичко за наетата земя 4.24лв.(четири  лева и двадесет и четири стотинки). 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12,  както следва:  Борислав Беширов , 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. 

,,ПРОТИВ“   - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0. 
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                                                                                                           /инж. Стойко Еленов/ 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 19.05.2021г. с 

Протокол № 22 

ОТНОСНО: Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – 

гр.Смолян 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 224/19.05.2021г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, 

Общински съвет – Неделино: 

 

  I. Упълномощава г-н Боян Радоев Кехайов – Кмет на община Неделино да 

гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, както следва: 

 

1. „ЗА“ приемане на Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК 

– Смолян за 2020г. 

 

2. „ЗА“ приемане на Отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2020 

г. 

3. „ЗА“ приемане на Отчета за изпълнението на подробната инвестиционна 

програма на „ВиК“ ЕООД – гр.Смолян и за реализираните инвестиции в активи публична 

държавна и публична общинска собственост през 2020 г. 

4. „ЗА“ приемане на проекта на бюджета на Асоциацията по ВиК – Смолян за 2021 

г., на основание чл.20, ал.3 от ПОДАВК. 

5. „ЗА“ приемане на подробна Инвестиционна програма на „ВиК“ ЕООД – 

гр.Смолян за 2021г. 

6. Други – съобразно интересите на община Неделино 

7. Възлага на кмета на община Неделино в срок до 25.06.2021 г. да изпрати копие 

от решението на Общински съвет – Неделино за позицията и мандатът на представителя 

на общината на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян. 

 

 

 II. При невъзможност на кмета на община Неделино да участва в заседанието на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян, което ще се проведе на 

 

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


30.06.2021г., Общински съвет - Неделино упълномощава г-н Здравко Димитров – 

Заместник-кмет на община Неделино за представител на общината, който да участва в 

заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


