
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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет- Неделино и неговите комисии 

за периода от 01.01.2021г-30.06.2021г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 234/18.08.2021г. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 16, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет -Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация, Общински съвет –Неделино: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет -Неделино и неговите комисии за 

периода от 01.01.2021г. -30.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Откриване производство по отчуждаване на част от ПИ № 451 и ПИ № 

460, кв.54 по ПУП на гр. Неделино, предвиден за изграждане на улица-тупик с ос.т.547-

549. 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 235/18.08.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.21, ал.1  от ЗОС, Общински съвет –Неделино: 

 

1. Открива процедура за принудително отчуждаване на следните имоти-частна собственост, за 

задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, за 

изграждане на улица-тупик с ос.т.547-ос.т.549, публична общинска собственост, както следва: 

1.1. Част от Поземлен имот №451, кв.54 с площ от 113.64 кв.м. -собственост на Васил 

Иванов Петров съгласно нот.акт №12/1979г. за ½ от имота. Сумата на равностойното парично 

обезщетение ,съгласно изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер от 

796.00лв. 

1.2. Част от Поземлен имот №460, кв.54 с площ от 189.90 кв.м. - собственост на Любен 

Златанов Стойков съгласно Публично завещание от 06.06.1977г. Сумата на равностойното 

парично обезщетение ,съгласно изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител в размер 

от 1330.00лв. 

2. Одобрява пазарната оценка на независим оценител и определя цени за имотите в размер 

както следва: 

-за частта от Поземлен имот №451 с площ от 113.64 кв.м. -цена в размер от 796.00лв. 

-за частта от Поземлен имот №460 с площ от 189.90 кв.м. -цена в размер от 

1330.00лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Неделино да издаде заповед за отчуждаване на имотите по т.1 

от настоящото решение. 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 10,  както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, инж. Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Десислава Хаджиева, 

Диляна Мераджова, Владислав Емирски.  ,,ПРОТИВ“  - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 , както 

следва : Надежда Тодорова, Емил Войводов. 

 

 

 

                                                                       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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.63 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.  

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 236/18.08.2021г. 

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

от ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и 

ал.2 от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино: 

 

   Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане 

поземлен имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.63 с 

площ 1569 м2 /1.569 дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, 

местност ,,Средок“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при 

граници : имоти с идентификатори:41157.1.944; 41157.1.968; 41157.1.65; 41157.1.64; 

41157.1.66. /приложена скица- проект №15-266557-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с 

проектен идентификатор 41157.1.63 / представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, 

предаден на община Неделино с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на 

комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 
 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.69  по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян.   

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 237/18.08.2021г. 
 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино: 

 

 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.69 с площ 

110 м2 /0.110 дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност  

,,Средок“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при граници : имоти 

с идентификатори:41157.1.959; 41157.1.67; 41157.1.70 /приложена скица- проект №15-

266727-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен идентификатор 41157.1.69 / 

представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на община Неделино с 

протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.162 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 238/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ,  Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.162 с площ 

194 м2 /0.194дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност 

,,Войводови колиби“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при 

граници : имоти с идентификатори:41157.1.169; 41157.1.1045; 41157.1.167;41157.1.163; 

41157.1.161 /приложена скица- проект № 15-266105-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с 

проектен идентификатор 41157.1.162 / представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, 

предаден на община Неделино с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на 

комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.163 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 239/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ ,Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.163 с площ 

525 м2/0.525дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност 

,,Войводови колиби“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при 

граници : имоти с идентификатори:41157.1.1045; 41157.1.167; 41157.1.164;41157.1.162 

/приложена скица- проект № 15-266108-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен 

идентификатор 41157.1.163 / представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на 

община Неделино с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на комисията по 

чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.179 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 240/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ,  Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.179 с площ 

228 м2 /0.228дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност ,, 

Бърцето “ с начин на трайно ползване- ливада, категория VIII /осма/, при граници : 

имоти с идентификатори:41157.1.162; 41157.1.163; 41157.1.169;41157.1.893;  

/приложена скица- проект № 15-266491-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен 

идентификатор 41157.1.179/ представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на 

община Неделино с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на комисията по 

чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.411 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 241/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.411 с площ 

810 м2 /0.810дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност ,, 

Селището“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при граници : 

имоти с идентификатори:41157.1.413; 41157.1.410; 41157.1.409; 41157.1.406; 

41157.1.405; 41157.1.404; 41157.1.412  /приложена скица- проект № 15-266113-

17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен идентификатор 41157.1.411/ представляващ 

земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на община Неделино с протоколно решение № 

36/ 28.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.65 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 242/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.65 с площ 

542 м2 /0.542 дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност 

,,Средока.“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при граници : 

имоти с идентификатори:41157.1.968; 41157.1.63; 41157.1.464;41157.1.66;/приложена 

скица- проект № 15-266565-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен идентификатор 

41157.1.65/ представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на община Неделино 

с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ 
 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.67 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 243/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.67 с площ 

1182м2 /1.182 дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност 

,,Хусев  харман.“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при граници : 

имоти с идентификатори:41157.1.959; 41157.1.977; 41157.1.968; 41157.1.69; 41157.1.68; 

41157.1.70 /приложена скица- проект № 15-266720-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с 

проектен   идентификатор 41157.1.67 / представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, 

предаден на община Неделино с протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на 

комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.71 по кадастрална 

карта на с. Еленка, община Неделино, обл. Смолян. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 244/18.08.2021г. 

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

ПЗР към ЗСПЗЗ, във връзка със чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл.45ж, ал.1 и ал.2 

от ППЗСПЗЗ и § 13 и §14 от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, Общински съвет– Неделино: 

Предоставя на Общинската служба по земеделие- Неделино за разпореждане поземлен 

имот – общинска собственост- имот с проектен идентификатор 41157.1.71 с площ 

2285м2/2.285 дка./ по кадастралната карта на с. Еленка, община Неделино, местност 

,,Трите киселци.“ с начин на трайно ползване- нива категория IX /девета/, при граници : 

имоти с идентификатори:41157.1.968;41157.1.72/приложена скица- проект № 15-

266765-17.03.2020г. в М 1:500 на имот с проектен идентификатор 41157.1.71 / 

представляващ земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на община Неделино с 

протоколно решение № 36/ 28.07.2008 година на комисията по чл.19, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 

 
 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Сключване на Предварителен договор (за продажба на част от общински 

имот) по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.57, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 245/18.08.2021г. 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ  във връзка с 

чл.57,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет –Неделино: 

 

1.  Дава съгласие за включване на общински терен без отреждане с площ 59.00 кв.м. 

към УПИ VI-520, кв.67 по ПУП на гр. Неделино по предложения проект за изменение. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи предварителен договор  за 

продажба на общински терен с площ от 59.00кв.м. без отреждане придаващ се към 

УПИVI-520, кв.67 по ПУП на гр. Неделино  на пазарна цена в размер на 413.00лв. без 

ДДС и в съответствие с изготвения проект за изменение ПУП –ПР. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи окончателен договор за 

продажба на общински терен с площ 59.00кв.м. без отреждане придаващ се към 

УПИVI-520, кв.67 по ПУП на гр. Неделино  на пазарна цена в размер на 413.00лв. без 

ДДС, в срок от един месец след влизането в сила на изменението на подробния 

устройствен план. 

 
 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

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

периода 01.04.2021г-30.06.2021г. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 246/18.08.2021г. 

 
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 

01.04.2021г. – 30.06.2021г. в размер на 275.14 лв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

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

Десислава Хаджиева, 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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Създаване на постоянна общинска комисия по безопасност на движение 

по пътищата (ОбКБДП) на територията на Община Неделино и приемане на Правилник 

за организацията и дейността ѝ. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 247/18.08.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 167в от Закона за движение по пътищата 

(ЗДП), Общински съвет –Неделино: 

 

1. Създава Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на 

територията на Община Неделино. 

 

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинска комисия по 

безопасност на движението по пътищата на територията на Община Неделино. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Заявление от Ивайло Васков Чафадаров с вх.№93-00-1608/26.07.2021г. 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 

№ 248/18.08.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2  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 Ивайло Чафадаров с адрес: гр. Неделино, общ. Неделино, обл. 

Смолян, ул.„Йорданка Николова“ №2А,следният общински недвижим имот ( 

земеделска земя), представляващ: Поземлен имот (ПИ) №002519 с площ 1.129 дка., 

НТП : Нива, категория: осма,  находяща  се в местността „Зиково бърце“ в землището 

на гр. Неделино с ЕКАТТЕ 51319,общ. Неделино. 

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 §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 12.00 

(дванадесет)лв. /дка или всичко за наетата земя 13.54лв.(тринадесет лева и петдесет 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: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, инж.Стойко 

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

Десислава Хаджиева, 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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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Покана за извънредно 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 

№ 252/18.08.2021г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.10в, ал.1, т.5 , чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 и 

чл.198м, ал.2 от Закона за водите и чл.5, ал.6 и ал.7 и чл.10, ал. 1 от ПОДАВК, 

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“ Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД, гр.Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022г. – 

31.12.2026г., определен с разпоредбите на § 14, ал.1 от Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн.ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. бр.58 от 2015 г.) 

2. Други – съобразно интересите на община Неделино. 

3. Възлага на кмета на община Неделино в срок до 27.09.2021 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 30.09.2021 

г., 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/                                                                                                     
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 253/18.08.2021г. 

 
На основание чл. 48, ал. 1 и чл.33 , ал.1 т. 2 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 и ал.5 от 

Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет-Неделино, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска Администрация, Общински съвет-

Неделино: 

 

Определя поименния състав на  Постоянна комисия по Образование, култура и 

човешки ресурси:               

                  

                         Председател- Д-р Светозар Любомиров 

                          

                        Зам. председател- Инж.Огнян Бабачев 

                         Членове:1.Ружо Младенов 

                                        2. Надежда Тодорова 

                                        3. Десислава Хаджиева 

 

 

 

 

 

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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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна 

грижа + в община Неделино”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 254/18.08.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с възможността за удължаване 

предоставянето на услугата по операция „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +” и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, Общински съвет –

Неделино: 

 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Неделино да издаде заповед за възлагане /Акт за 

възлагане/ на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, на 

отдел „Планиране и разработване на проекти“, като Услуга от общ икономически 

интерес, за срок до приключване предоставянето на услугата „патронажна грижа” 

считано от 02.04.2021 г. 

 2. Възлага на Кмета на Община Неделино да утвърди Вътрешни правила по 

предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити 

съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 

 3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ , финансирана 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да се ползва от 

потребителите без заплащане на такса. 

4.  Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение 

на основание чл.60, ал.1 от АПК. 
 

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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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 18.08.2021г. с 

Протокол № 25 

ОТНОСНО: Покана за участие на семинар и работна среща  в гр.Люлебургас  до 

Турция  от председателя на търговска промишлена палата.  

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 255/18.08.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и ПМС №115 от 03.06.2004г., доп. ДВ. 

бр.11 от 9 Февруари 2021г. и Наредбата за служебни командировки и специализации в 

чужбина, Общински съвет-Неделино: 

 

 

1.  Дава съгласие , Кмета на община Неделино да организира състав от общински 

съвет и местния бизнес да пътуват до Турция с цел участие в семинар и работна 

среща в периода от 19.08.2021 г.-21.08.2021 г. и бъдещи  прояви по съвместни 

проекти. Община Неделино е една от общините в България, която е одобрена от 

търговска промишлена палата гр.Люлебургас  да участва в семинара, за 

реализиране на двустранна инициатива за развитието на бизнеса на територията 

на община Неделино, като одобрява всичките разходи по транспорт и 

командировки на пътуващите до гр.Люлебургас – Турция. 

 

2. Възлага на Кмета на община Неделино да извърши необходимата организация по 

пътуването до  гр.Люлебургас - Турция. 

 

3. 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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