
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 14.06.2021г. с 

Протокол № 23 

ОТНОСНО: Ново обсъждане  на Решение № 225 от 19.05.2021г. приети с Протокол  

№ 22. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 226/14.06.2021г. 

 
На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА ,Общински съвет- Неделино: 

Отменя Решение № 225/ 19.05.2021г. прието с Протокол № 22, като незаконосъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 9 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 14.06.2021г. с 

Протокол № 23 

ОТНОСНО: Проблеми с безопасността на обект: „Изграждане на междуобщински път 

ІV-86533 „ІІІ- 865 (Златоград – Подкова) – Неделино в участък от км 0+000,00 

(4+550,00) – км2+897,34 (7+447,34): с. Долен (Община Златоград)- с. Крайна (община 

Неделино)“. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 227/14.06.2021г. 

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

 

 

 

    Възлага на Кмета на община Неделино да направи искане до Министерски съвет за 

целево финансиране на обект: „Изграждане на междуобщински път ІV-86533 „ІІІ- 865 

(Златоград – Подкова) – Неделино в участък от км 0+000,00 (4+550,00) – км2+897,34 

(7+447,34): с. Долен (Община Златоград)- с. Крайна (община Неделино)“ , за 

довършване на останалите СМР и въвеждането му в експлоатация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 9 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 14.06.2021г. с 

Протокол № 23 

ОТНОСНО:  Утвърждаване на датите за Двадесетият Юбилеен Национален 

фолклорния фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в 

гр.Неделино-3,4 и 5 септември 2021г. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 228/14.06.2021г. 

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

 

Утвърждава  датите  за провеждане на  Двадесетия Юбилеен  Национален фолклорен 

фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в гр.Неделино  

за 3, 4 и 5 септември  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 14.06.2021г. с 

Протокол № 23 

ОТНОСНО: Заявление с вх.№ 93-00-1207/02.06.2021г от Гергана Емилова Личева за 

откриване процедура за отдаване под наем на общински терен публична общинска 

собственост за поставяне на преместваем обект ,, Кафе автомат чрез публично 

оповестен конкурс. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 229/14.06.2021г. 
 

      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост , чл.16 във връзка с чл.73,ал.1,т.1 и 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.Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 (пет) 

години  общински терен представляващ  тротоарна площ ,находяща се на ул.“Александър 

Стамболийски“№34 в обхвата от осова точка 828 до осова точка 829 по ПУП на гр.Неделино за 

разполагане на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат“, съгласно одобрена Схема за 

поставяне чл.56, ал.2 от ЗУТ  от главния архитект на Община Неделино. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VI-

Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и 

разпореждане с общинско имущество от Наредба №2 за реда за придобиване , управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

2.1. Началната конкурсна цена се определя по Тарифа-Приложение №1 към Наредба№2 на 

ОбС. в размер на 25.00лв. без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Неделино  да извършва съответната процедура за отдаване 

под наем на терените по т.1, съгласно нормативните изисквания, да издава заповеди и сключи 

договори за изпълнение на процедурата по предходните точки. 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13,  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, Борислав Беширов. 

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

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 14.06.2021г. с 

Протокол № 23 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Руси Бисеров Келешев от 

гр.Неделино, ул.,, Напредък“ № 8 А. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 230/14.06.2021г. 

 
         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 Руси Бисеров Келешев от 

гр. Неделино , ул. ,,Напредък“№ 8 А , сума в размер на 500 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -13  

„ЗА“ – 13 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 14.06.2021г. с 

Протокол № 23 

ОТНОСНО: Награждаване със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- посмъртно на г-

жа Руска Георгиева Чафадарова.  

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 231/14.06.2021г. 
 

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

община Неделино, за заслуги към жителите на общината: 

        През двадесетте си години трудов стаж като учител я помним като , усмихната, лъчезарна, 

отзивчива. За учениците си г-жа Чафадарова не беше само преподавател , а и приятел,  който 

винаги им показваше правилния път, учеше ги да бъдат смели, да преследват мечтите си и да 

показват най-доброто от себе си. Тя като истински учител и образец за стойностен човек не 

само преподаваше учебния материал, но разкриваше тайните на вселената и живота, 

докосвайки се до всеки отделен ученик. Нейни ученици не веднъж печелиха награди на високи 

нива. Нямо семейство в града, до което да не е успяла да се докосне. Нейният принос за 

образователното дело в община Неделино е безспорен. Не случайно  през настоящата година е 

наградена от Кмета на общината по повод деня на българската просвета и култура-24 май. 

   Сред колегите си е позната като изключително позитивен и отзивчив човек, толерантен, 

добронамерен и дискретен. Готова бе винаги да помогне на по-възрастни и по-млади колеги. 

Наложи уважение с примера си, посочи дела , които са достойни за следване. Непрекъснато 

създаваше усещане за красота в живота. Недопустимо в нейните очи бе някой да е лош. Винаги 

търсеше доброто, никога не се оплака, не нарани никого, не предаде никого, не обвини никого. 

Целият град загуби един голям човек, който е достоен за уважение. 

Общински съвет- Неделино: 

Награждава  със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- посмъртно – г-жа Руска 

Георгиева Чафадарова.  

Упълномощава  Кмета на община Неделино – г-н Боян Кехайов, да връчи високото отличие при 

подходящ случай  на нейни  близки. 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -13  

„ЗА“ – 13 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 
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