
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 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Отписване на просрочени несъбираеми вземания и закриване на партида 

от данъчната система на Община Неделино. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 261/28.10.2021г. 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, и ал. 2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 

Общински съвет – Неделино: 

 

 

   І. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Неделино  

вземания от описаните в справката данъчни субекти. 

         II. Възлага на Кмета на Община Неделино да предприеме необходимите действия 

по отписване на вземанията по т.1 от настоящото решение и прекратяване на партидите 

от данъчната система. 

 

 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13,  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, Надежда Тодорова, 

Емил Войводов, Борислав Беширов. ,,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 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми  енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на община 

Неделино 2021-2023г. 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 262/28.10.2021г. 

 
На основание  чл.17, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМСМА и чл. 9 и чл. 10,ал 1 от ЗЕВИ, Общински 

съвет –Неделино: 

 

 

 

Приема Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергията от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Неделино 2021-

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -13  

„ЗА“ – 13 

,,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 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община 

Неделино за периода 19.08.2021г.-21.08.2021г. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 263/28.10.2021г. 

 
      На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ПМС №115/03.06.2004г. и Решение №255, 

прието на редовно заседание на Общински съвет -Неделино, състояло се на 

18.08.2021г., с Протокол № 25, Общински съвет –Неделино: 

 

 Приема отчета за командировъчни разходи в чужбина на Кмета на община Неделино 

за периода 19.08.2021г. – 21.08.2021г. в размер на 309.14лв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13,  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, Надежда Тодорова, 

Емил Войводов, Борислав Беширов. ,,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 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

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

периода 01.07.2021г.-30.09.2021г. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 264/28.10.2021г. 
 

   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 

01.07.2021г. – 30.09.2021г. в размер на 806.08 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13,  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, Надежда Тодорова, 

Емил Войводов, Борислав Беширов. ,,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 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за развитие на туризма в община 

Неделино за периода 2021г.-2025г. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 265/28.10.2021г. 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с Плана за интегрирано развитие на община Неделино за 

периода 2021 – 2027 г., Общински съвет – Неделино: 

 

Приема предложената и разработена Програма за развитие на туризма на територията 

на община Неделино за периода 2021 – 2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13 

,,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 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Приемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2022-

2024 година. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 266/28.10.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.67, ал.6 от Закона за публични финанси, и 

т.2.2.3  от Решение №64/22.01.2021г. на Министерски съвет  и съгласно указанията на 

БЮ №5 от 04.10.2021 година за бюджетна процедура за 2022г.за подпомагане на  

първостепенните разпоредетели с бюджет в процеса на разработване на годишните им 

проекти на бюджети за 2022г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 и 

2024 година,Общински съвет – Неделино: 

 

 

Одобрява  тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности на община Неделино 

за периода 2022-2024 година, съгласно (Приложение №8) ведно с Приложение  №1а, 

№6г и №8а. 

 

 

 
 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13 

,,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 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Заличаване на пътни превозни средства, собственост на Община 

Неделино в КАТ и прехвърляне на пътни превозни средства, собственост на Община 

Неделино към Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически 

увреждания. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267/28.10.2021г. 

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

 

1. Упълномощава Кмета на община Неделино да заличи в регистрите на АИС 

„Регистрация на ППС и собствениците им“ ППС, собственост на Община Неделино, 

които не са налични към настоящия момент и не се използват от община Неделино. 

2. Дава съгласие на Кмета на община Неделино да извърши разпоредителна 

сделка във връзка с прехвърлянето на следните ППС като актив към Центъра за 

настаняване от семеен пит на пълнолетни лица с физически увреждания, ЕИК 

0006150430166, с адрес на управление: гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски“ №80, 

представлявано от Слави Стефанов Докторов, а именно: 

- Лек автомобил, рег.№ СМ3937АР, марка и модел: Форд Фокус, 

рама № WF0NXXWPDN4K33463, цвят Сив; 

- Лек автомобил, рег.№ СМ6660АС, марка и модел: Тойота Авенсис 

1.8 И, рама № SB153ZBN10E023272, цвят: тъмно бежов; 

- Специален автомобил, рег.№ СМ0848МС, марка и модел: Зил 130 

/спец./, рама № 1289837, цвят: червен; 

- Специален автомобил, рег.№ СМ1005МС, марка и модел: Ивеко 

НЖ 5037 ХЖХ, рама № LNVL1SCF35V701007, цвят: бял; 

- Четириколесно ПС, рег.№ СМ0905К, марка и модел: Мелекс Н 

КАР, рама № SXM8FTF2LMM710163, цвят: бял; 

- Мотометачна машина, рег.№ СМ02193, марка и модел: 

JOHANSTON 142A 101T, цвят: бял/черен; 

 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

МОТИВИ: 

1. Тези автомобили са много стари и трябва да бъдат заличени в регистрите на 

АИС „Регистрация на ППС и собствениците им“ ППС, собственост на община 

 

http://www.nedelino.bg/
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Неделино, които не са налични към настоящия момент и не се използват от община 

Неделино; 

2. С цел избягване на бъдещи претенции или запори от физически и юридически 

лица имащи вземания спрямо община Неделино, предлагам да бъдат прехвърлени като 

актив към Центъра за настаняване от семеен пит на пълнолетни лица с физически 

увреждания, ЕИК 0006150430166, с адрес на управление: гр. Неделино, ул. „Ал. 

Стамболийски“ №80, представлявано от Слави Стефанов Докторов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 11,  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, Борислав Беширов. 

,,ПРОТИВ“  - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2, както следва: Емил Войводов, Надежда 

Тодорова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

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

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕДЕЛИНО 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 
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                                                                                                                                                        ПРЕПИС! 

РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на 

територията на община Неделино. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 268/28.10.2021г. 

 
На основание чл.21, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.67, ал.4, т.1 от Наредба №1 

от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките 

за игра, Общински съвет –Неделино: 

 

 

  Приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на 

община Неделино и приложенията към него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Бойко  Манолов Младенов 

от с. Кочани, общ. Неделино. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 269/28.10.2021г. 

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

 

 

1. Одобрява отпускането на еднократна финансова помощ на Бойко Манолов 

Младенов от с. Кочини, общ. Неделино ,сума в размер на 1000 лв.  

 

2. Дава съгласие да бъде допуснато, предварително изпълнение на настоящото 

решение, на основание чл.60, ал. 1 от АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници: - 13 

Гласували: -13  

„ЗА“ –13 

,,ПРОТИВ“ - 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
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РЕШЕНИЕ 

Прието на заседание на Общински съвет-Неделино, състояло се на 28.10.2021г. с 

Протокол № 27 

ОТНОСНО: Обсъждане на изпълнението на обекта на ул. ,,Напредък“. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270/28.10.2021г. 
 

 

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

 

Възлага на Кмета да прегледа проекта за изпълнение на ул. ,,Напредък“ и предлага 

габаритите на пътя и очертанията на тротоарите, в участъка от единия до другия 

железен мост да останат  така ,както са били до сега.  
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