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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  НЕДЕЛИНО 
4990      гр. Неделино,       ул. “Александър Стамболийски” №104 , област Смолян 

Тел.: 03072 / 9233, 
 http://www.nedelino.bg, e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

========================================== 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. –30.06.2021г. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино е изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т. 22 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Своята дейност ОбС – Неделино  осъществява на основание изискванията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и 

развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на 

хората, живеещи в населените места на нейната територия.  

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, денят, мястото и часът на провеждане на заседанията  на ОбС се 

оповестяват предварително чрез официалния сайт на Община Неделино. Работните 

материали се изпращат на хартиен носител. 

Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Неделино 

http://www.nedelino.bg,  

Общински съвет – Неделино  изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА,  изпраща актовете на съвета на кмета на общината, на областния управител на 

област Смолян и Районна прокуратура – Смолян в 7-дневен срок от приемането им, 

както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок   разгласява 

актовете си на населението на общината, чрез интернет страницата на общината. 

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет, съвместно с 

общинското ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и 

развитие на Общината. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали 

стана ясно, че проблемите и потребностите на населението в общината са детайлно 

проучени и е утвърден стил за тяхното системно и последователно решаване. На базата 

на това Общинския съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – 

законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при 

вземане на решенията, организира работата си и прие решения съответстващи на 

потребностите на жителите на община Неделино. 

Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 9 заседания, от които 8  

редовни и 1 извънредно(тържествено). Общо взетите решения за отчетния период са 93. 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg
http://www.nedelino.bg/
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Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва: 

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

Януари 2021 1 1 - 

Февруари 2021 1 1 - 

Март 2021  1 
 

1 

Април  2021 2 2 - 

Май  2021 1 1 - 

Юни 2021 1 1 
 

ОБЩО: 7 6                          1 

 

Постъпилите материали се разглеждат обстойно в заседание на постоянните 

комисии.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Постоянните комисии по време на заседанията си, по разглежданите 

въпроси приемаха становища, предложения и препоръки, които се предаваха в 

общинския съвет, общинска администрация и на съответните заинтересувани и лица. 

В заседанията им вземаха участие: председателят на Общински съвет, кмета, 

зам. кмета и секретаря на общината, директори на дирекции и специалисти от 

общинската администрация. Становищата в комисиите се приемаха със 

съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

На редовните заседания бяха обсъждани теми и материали с актуален характер. 

Провеждането на извънредни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане 

на докладни записки и въпроси със спешен характер. За отчетния период всички 

докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящите сесии. 

Докладните записки са разглеждани своевременно. Няма докладни записки, 

разглеждането на които да е забавяно по един или друг повод.  

Постъпилите материали в деловодството на Общински съвет- Неделино са 

разпределяни и разглеждани на заседания на постоянните комисии, които от своя 

страна излизаха със становища и решения по съответните въпроси. 

 

В резултат на постъпилите докладни записки и други работни материали в 

деловодството на общинския съвет и след обстойното им разглеждане на заседания на 
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постоянните комисии, за периода  01.01.2021г. до 30.06.2021г. Общински съвет-

Неделино е приел следните решения: 

 

Решение №/дата Относно: 

157/27.01.2021г. Коригиране на Решение №154 от 21.12.2020г. прието с Протокол №16, съгласно писмо от 

Областния управител с изх. № АП-03-09-2085/07.01.2021г. 

158/27.01.2021г. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните , при общинска администрация гр. 

Неделино, област Смолян за 2020г. 

159/27.01.2021г. Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2020 година. 

160/27.01.2021г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Неделино и неговите комисии за периода 

от 01.07.2020г. -31.12.2020г. 

161/27.01.2021г. Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2021г. 

162/27.01.2021г. Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 

2021г. 

163/27.01.2021г. Заявление от Радостинка  Роженова Генчева с вх. № 93-002765/03.12.2020г. за закупуване на 

УПИ IV, кв.81 по ПУП на гр. Неделино от 1987 г. 

164/27.01.2021г. Заявление от Асен Райчев Тохчелиев с вх № 93-00-2622 от 26.11.2020г. за закупуване на ½ от 

УПИ XVI-1103, КВ.103 по ПУП на гр. Неделино. 

 
165/27.01.2021г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.10.2020г.-31.12.2020г. 

166/ 27.01.2021г. Кандидатстване на Община Неделино с проектно предложение пред Управляващия 

орган на Оперативна програма ,, Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г. за 

финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M90P001-6.002 ,,Патронажна грижа +“.  

167/ 27.01.2021г. Проект за  изменение и допълнение  на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси  и  цени на услуги на територията на община Неделино. 

168/ 27.01.2021г. Кандидатстване на община Неделино по проект ,, Строително-ремонтни  дейности за 

подобряване на материалната база на обществена трапезария гр. Неделино 

,,финансиран от Фонд ,, Социална закрила“. 

169/27.01.2021г.  Кандидатстване на община Неделино по проект „Разширяване и  

модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на обществена трапезария гр.  

Неделино“финансиран от Фонд ,, Социална закрила“. 
170/ 27.01.2021г. Награждаване със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- посмъртно на д-р 

Велин Розенов Карафезиев.  
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171/ 27.01.2021г.     Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. 
 

172/ 27.01.2021г. Кандидатстване на община Неделино пред Предприятието за управление на 

дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на средства под 

формата на безлихвен заем за нова сметосъбирачна машина и метални контейнери 

тип „Бобър“ за събиране на битови отпадъци. 

173/18.02.2021г. Приемане бюджета на Община Неделино за 2021 година. 

ОТМЕНЕНО 

174/ 18.02.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000577 по КВС в землището на град  

Неделино,община. Неделино. 

 175/18.02.2021г.  Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007296 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 176/18.02.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№000893 по КВС в землището на град  Неделино,община. 

Неделино. 

 177/18.02.2021г. 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“. 

 178/18.02.2021г. 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. 

 179/10.03.2021г.   Приемане бюджета на Община Неделино за 2021година. 

 180/10.03.2021г. Искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. 

(УО на ОПОС) за предоставяне на временен безлихвен заем за финансови корекции 

наложени в процеса на изпълнение на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за 

общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – 

водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино 

в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 

20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република 

България.   
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 181/10.03.2021г. Сключване на тристранно споразумение с УО на ОПОС и Министъра на финансите 

за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията по наложените финансови 

корекции при изпълнението на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, 

Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ 

бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в 

рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 

20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и  от Държавния бюджет на Република 

България. 
 182/10.03.2021г. Искане за сключване на тристранно споразумение между Ръководителя на УО, 

Министъра на финансите на Република България и Община Неделино за намаляване 

размера на задълженията на общината , като бенефициент за наложена финансова  

корекция  № 01-0800/1053 от 06.02.2018г. по договор №21/321/01447 от 10.12.2013г 

за програмен период 2007-2013г. 

 183/10.03.2021г. Сключване на тристранно споразумение за наложена финансова корекция № 01-

0800/1053 от 06.02.2018г. по договор № 21/321 /01447 от 10.12.2013г. по мярка 321. 

 184/10.03.2021г. Искане за сключване на тристранно споразумение между Ръководителя на УО, 

Министъра на финансите на Република България и Община Неделино за намаляване 

размера на задълженията на общината , като бенефициент за наложена финансова 

корекция № 01-0800/1051 от 20.09.2019г. по договор №21/321/01447 от 10.12.2013г. 

за програмен период 2007-2013г.   

185/ 10.03.2021г. Сключване на тристранно споразумение за наложена финансова корекция № 01-

0800/1051 от 20.09.2019г.  по договор № 21/321 /01447 от 10.12.2013г. по мярка 321. 
 186/10.03.2021г.  Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на недвижими имоти ,държавна 

собственост с цел  изграждане на общински обект от първостепенно значение 

„Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и 

колоездачна пътека в м. „Леден врис“ и допълване на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост през 2021г. 
 187/10.03.2021г.  Разкриване на Обществена трапезария като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси на територията на община Неделино. 
  

188/02.04.2021г. 

Назначаване на Ликвидатор на ,, Нова гора „ЕООД  гр. Неделино в ликвидация. 

 189/02.04.2021г. Назначаване на ликвидатор на ,,Хоспис- Надежда гр. Неделино“ ЕООД в 

ликвидация. 

190/02.04.2021г. Назначаване  на Ликвидатор на „ Хигиена, чистота и благоустрояване”  ЕООД  гр. Неделино 

в ликвидация. 
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191/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007300 по КВС в землището на град  Неделино, 

община. Неделино. 

192/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007301 по КВС в землището на град  Неделино, 

община  Неделино. 

 193/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007304 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

194/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007306 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

195/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007308 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 196/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007309 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 
 197/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007310по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 198/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007312 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 199/02.04.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№007314 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 200/02.04.2021г.  Предоставяне  земя от ОПФ с Кад.№001829 по КВС в землището на град  Неделино, 

община Неделино. 

 201/02.04.2021г.  Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с. Изгрев  и годишен 

финансов отчет за 2020г. 

 202/02.04.2021г. Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. 

Неделино“ и годишен финансов отчет за 2020г. 

 203/02.04.2021г. Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и 

годишен финансов отчет за 2020г. 

 204/02.04.2021г. Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. Гърнати , общ. 

Неделино,  за 2020г. 

 205/02.04.2021г. Допълнение на Решение № 171 /27.01.2021г., прието с Протокол № 17 на Общински съвет – 

Неделино. 
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206/02.04.2021г.   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. 

 
207/02.04.2021г. 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. 

208/02.04.2021г.   Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0082 

„Патронажна грижа + в община Неделино“ . 

209/02.04.2021г.   Отпускане на еднократна финансова помощ. 

210/16.04.2021г.   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 . 

211/16.04.2021г. Приемане на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общинския план за 

развитие през 2020г.                                                

212/16.04.2021г. Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021г. от § 31-13 в § 31-18. 

 
213/16.04.2021г. Програма за закрила на детето за 2021 година. 

214/16.04.2021г. Определянето на представител на Общински съвет- Неделино, за вписване  в 

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

Неделино.  

215/19.05.2021г. 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. 

216/19.05.2021г. Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.01.2021г-31.03.2021г. 

217/19.05.2021г. Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност 2021-2027г. 

218/19.05.2021г. Приемане на План за интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021-2027г. 

219/19.05.2021г. Приемане на Община Неделино за пълноправен член на Сдружение ,, Национална 

асоциация на доброволците в Република България“. 

220/19.05.2021г. Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4- годишни деца на 

територията на Община Неделино от учебната 2021/2022 година . 

221/19.05.2021г. Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Неделино за  2022 г. 

222/19.05.2021г. Отпускане на финансова помощ на семейство Дюлеви, жители на община Неделино 

за транспортиране на тленните останки на сина им Борислав Дюлев. 
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Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 

комисии и заседанията на общинския съвет, което говори за голямата отговорност, с 

която се отнасят те, към поетите обществени задължения. Имаше и отсъствия на 

общински съветници от заседания, повечето бяха по уважителни причини и не са 

довели до затрудняване работата на общинския съвет при разискванията и вземане на 

решения. 

И през този отчетен период, в общинския съвет има единодействие  по 

отношение на приеманите решения. Общинските съветници са обединени в решаване 

на неотложни въпроси, във връзка с развитието и просперитета на Община Неделино.  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

Предоставям настоящата информация – отчет за сведение на всички общински 

съветници, на Кмета на общината, общинска администрация и на гражданите на 

община Неделино.                                                     

 

 

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

                             /инж. Стойко Еленов/ 
 

223/19.05.2021г. 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. 

224/19.05.2021г. Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

гр.Смолян. 

225/19.05.2021г. Обсъждането на проблема със безопасността на движението за пътя ,, Крайна- 

Долен“.                                        ОТМЕНЕНО 

226/14.06.2021г. Ново обсъждане  на Решение № 225 от 19.05.2021г. приети с Протокол  

№ 22. 
227/14.06.2021г. 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)“. 

228/14.06.2021г. 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. 

229/14.06.2021г. 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. 

230/14.06.2021г. Отпускане на еднократна финансова помощ на Руси Бисеров Келешев от гр.Неделино, ул.,, 

Напредък“ № 8 А. 

231/14.06.2021г. Награждаване със званието ,, Почетен гражданин на Неделино“- посмъртно на г-жа Руска 

Георгиева Чафадарова.  


