
 

 

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 16.09.2021г. с 

Протокол № 26 

ОТНОСНО: Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от 

Европейския съюз на община Неделино към 31.12.2020г. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 256/16.09.2021г. 

 
На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4  и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ, и чл.43,ал. от Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 

Неделино, Общинския съвет –Неделино: 

 

 

 

1.Приема отчета на бюджета на община Неделино за 2020 година, както следва: 

   1.1.По прихода 10 439 905 лева, разпределени по параграфи съгласно Приложение 

№1; 

   1.2.По разхода  10 439 905 лева, разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи съгласно Приложение №2; 

2.Приема отчета за извършените капиталови разходи, съгласно Приложение №3. 

3.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове, съгласно Приложение №4. 

4.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от Разплащателна 

агенция, съгласно Приложение №5. 

5.Приема отчета по набирателната сметка  с код 33, съгласно Приложение №6. 

6.Информация за просрочени задължения от предходната година,разплатени от 

бюджета за 2020г.в размер на 134 097 лева, съгласно План –график   Приложение №7. 

7.Информация за просрочените задължения към 31.12.2020г. в размер на 123 630 лева, 

съгласно Приложение №8. 

8.Информация за просрочени вземания към 31.12.2020г. в размер на 308 638 лева, 

съгласно Приложение №8. 

9.Налични към 31.12.2020г. задължения за разходи в размер на  1 169 503 лева, 15.1% 

от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в  
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размер на 7 753 738 лева, съгласно изискването на чл.94,ал.3,т.1 от ЗПФ, Приложение 

№9. 

10.Налични към 31.12.2020г.ангажименти за разходи са в размер на 1 172 848 лева, 15.1 

% от средногодишният размер на отчетните разходи за последните четири години в 

размер на  7 753 738 лева, съгласно изискването на чл.94,ал.3,т.2 от ЗПФ, Приложение 

№9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 12 

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

Еленов, Борислав Беширов, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, 

Асен Белев, Десислава Хаджиева, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил 

Войводов. ,,ПРОТИВ“  - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 16.09.2021г. с 

Протокол № 26 

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 257/16.09.2021г. 

 
На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 и ал.3  от Закона за общинския дълг, 

Общинския съвет –Неделино: 

 

Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг в размер на 102 869 лева на 

община Неделино  през отчетната 2020 година, съгласно приложена справка по образец  

Приложение №15 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, 

съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и 

издадените от тях гаранции през 2020 година 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 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 16.09.2021г. с 

Протокол № 26 

ОТНОСНО: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на 

община Неделино за учебната 2021/2022 година и утвърждаване на маломерни 

паралелки в СУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2021/2022 

година. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 258/16.09.2021г. 

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

ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 256, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗПУО, Общински съвет – Неделино:     

 

Утвърждава мрежа от образователни институции на територията на община Неделино 

за учебната 2021/2022 година, както следва: 

 

1. УЧИЛИЩЕ 

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино 

2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

- Детска градина „Слънце“ гр. Неделино 

- Детска градина „Пролет“ гр. 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 16.09.2021г. с 

Протокол № 26 

ОТНОСНО: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на 

община Неделино за учебната 2021/2022 година и утвърждаване на маломерни 

паралелки в СУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2021/2022 

година. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 259/16.09.2021г. 

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

чл. 68, ал. 1, т. 2, ал.2 и ал.5 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – 

Неделино: 

 
 

1. Дава съгласие през учебната 2021/2022 г. да се провежда обучение с брой ученици, 

който е по-малък от минималния в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино, 

както следва: 

 

- две паралелки 1 клас – 24 ученици, 8 
- две паралелки 2 клас – 28 ученици, 4 
- една паралелка 3 клас – 15 ученици, 1 

- две паралелка 5 клас – 34 ученици, 2 

- една паралелка 6 клас – 17 ученика, 1 

- една паралелка 7 клас – 16 ученика, 2 

 

Професионални: 

 

- две паралелки 8 клас – 28 ученици, 8 

 

 

2. Определя допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по единни разходни стандарти да се осигурят, след решение на 
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Общински съвет –Неделино по предложение на Кмета на общината въз основа на 

данни от НЕИСПУО, след доказана необходимост. 

 

 

 

 

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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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 16.09.2021г. с 

Протокол № 26 

ОТНОСНО: Ново обсъждане  на Решения № № 249, 250 и 251 от 18.08.2021г. приети с 

Протокол № 25. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 260/16.09.2021г. 

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

Отменя  Решения № № 249,250 и 251 от 18.08.2021г. приети с Протокол № 25, като 

незаконосъобразни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -12  

„ЗА“ – 12 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 Приемат се. 

 
 

                                                                             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! 

СТАНОВИЩЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 16.09.2021г. с 

Протокол № 26 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

СТАНОВИЩЕ 

/16.09.2021г./ 

 
На основание 10в, ал.1 , т.5 от Закона за водите, Общински съвет- Неделино: 

 

 Изразява положително становище за съгласуване на представения Бизнес план за 

развитие на дейността на ,, Водоснабдяване н канализация“  ЕООД- гр. Смолян, като 

ВиК оператор за периода 2022-2026 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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