
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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 29.12.2021г., 

с Протокол № 31 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Неделино. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 280/29.12.2021г. 

 

    На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и 

чл.79 от АПК,Общински съвет – Неделино: 

 

 Приема изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Неделино, както следва: 

 

§1. Чл.7, ал.1 се изменя и допълва, както следва: 

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, 

разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна 

на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“ 

§2. Чл.10а, ал.2 се изменя и допълва, както следва: 

„Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените 

сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради 

и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от 

възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб 

строеж по образец, определен от министъра на финансите.“ 

 

Ал.7 се допълва и придобива следния вид: 

„Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите 

съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват 

останалите възложители.“ 

 

§3. Чл.10б, ал.3 се изменя и допълва, както следва: 
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„Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за 

устройство на територията.“ 

Ал.7 се изменя, както следва: 

„Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 3 от 

Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с 

констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно 

задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от 

уведомяването.“ 

§4. Чл.12, ал.1 се изменя, както следва: 

„Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: 

до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“ 

 

§5. Чл.17, ал.4 се изменя и допълва, както следва: 

„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка 

се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни 

данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. 

Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.“ 

§6. В чл.24, ал.1 думата „съветниците“ се заменя с думата „заветниците“. 

§7. В чл.28 думата „съветник“ се заменя с думата „заветник“. 

§8. Ал.2 на чл.29 се отменя. 

§9. Чл.32, ал.3 се изменя и допълва, както следва: 

Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 

1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 

2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за 

движение в страната; 

3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща 

регистрация за движение от нов приобретател в страната. 

§10. Чл.34, ал.3 се изменя и допълва, както следва: 

„Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата 

на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, 

както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от 

ЗМДТ. 

§11. Чл.37, ал.2 се изменя, както следва: 

„Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни 

права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 



3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, 

който подлежи на вписване.“ 

Създава се нова ал.3 

„При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, 

лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат 

данъка в двумесечен срок от получаването му.“ 

Създава се нова ал.4 

„Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 

и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел 

за осъществяване на общественополезна дейност.“ 

§12. В чл.40, ал.3 се създава нова точка 5 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ., 

§13. Чл.40а, ал.1 се изменя и допълва, както следва: 

„Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.40, ал.1, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, 

като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската 

администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на 

данните, налични в общината и в регистъра на населението.“ 

§14. Чл.46, ал.1 се изменя, както следва: 

„Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: 

до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 

април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“  

В останалата част ал.1 не се изменя.  

§15. Чл.47 се изменя, както следва: 

„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно 

седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на 

общината по регистрация на превозното средство.“ 

§16. Чл.48, ал.1, т.2 се изменя, както следва: 

„2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с 

изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно 

придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.“ 

§17. Чл.52, ал.2 се изменя, както следва: 

„Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата 

данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на 

валидност на решението.“ 

§18. Чл.57, ал.5 се изменя, както следва: 



„Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за 

облагане с туристически данък за предходната календарна година.“ 

§19. Сегашният чл.58, става чл.58, ал.1 

Ал.2 се изменя и допълва, както следва: 

„Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на 

общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа 

информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените 

нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“ 

§20. Изменението влиза в сила от деня на приемането му. 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 9  

,,ПРОТИВ“ –  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 29.12.2021г., 

с Протокол № 31 

ОТНОСНО: Приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Неделино. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281/29.12.2021г. 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.40, ал.3 от Закон за защита на 

животните, Общински съвет-Неделино: 

 

 1. Приема Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Неделино. 

  

2. Програмата влиза в сила от деня на приемането й. 

 

        3. Възлага на Кмета на община Неделино изпълнението на програмата и плана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ –  12 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 

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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 29.12.2021г., 

с Протокол № 31 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места“. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282/29.12.2021г. 

  

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

 

1. Дава съгласие кмета на община Неделино да кандидатства с проект „Текущ 

ремонт на читалище „Светлина-1938“ гр. Неделино“ в УПИ XXVIII, кв.59 по 

ПУП на гр. Неделино“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 

населените места“ по проект „Красива България“ към Министерство на труда и 

социалната политика. 

2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 137 442,00 лв. с ДДС, 

представляващ 55% от бюджета на проекта за съфинансиране на проект: „Текущ 

ремонт на читалище „Светлина-1938“ гр. Неделино“ в УПИ XXVIII, кв.59 по 

ПУП на гр. Неделино“. 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12  

,,ПРОТИВ“ – 0  

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0  

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 29.12.2021г., 

с Протокол № 31 

ОТНОСНО: Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и 

вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за финансиране на обекти от 

поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2021г. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283/29.12.2021г. 

  
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.3 и чл.127 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

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

Общински съвет – Неделино: 

 

1. Одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, 

както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата 

субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно 

Приложение № 1. 

 

2. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимата актуализация 

по бюджета на общината. 

 

3. Настоящето решение да бъде изпратено до Директор Дирекция "ФСД, Б, ЧР, 

МДТ и АПО" в седем дневен срок от приемането му. 
 

Гласували: - 12 

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

Еленов, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Десислава Хаджиева, 

Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски, Борислав 

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

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 29.12.2021г., 

с Протокол № 31 

ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и 

обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както 

и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места  на територията на община Неделино за 2022г. 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284/29.12.2021г. 

  

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.3, т.2, от Закона 

за местните данъци и такси, и чл.20 от Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино,Общински съвет-

Неделино: 

 

Одобрява План-сметка на разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други инсталации и съоръжения, както и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в община Неделино за 2022г., в 

размер на 297 022.23лв. съгласно Приложение 1, което е неразделна част от 

настоящото решение. 

    

                                                                                                                      Приложение 1 

 

ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И  ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

І. РАЗХОДИ ПО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО 

ИМ ДО ДЕПА ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ. 

 

№ 

 

Вид разход План 2022г. 
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І. 

 

Трудови разходи /Дейност 623 Чистота/  

1.1 Средства за работни заплати 51 120 

1.2 Осигурителни вноски 7 003,44 

  

Събиране и транспортиране на  битови отпадъци до депа или 

други инсталации и съоръжения за третирането им 

 

 

2. Горива, масла и др. : 

 

 

2.1 Гориво - специализиран автомобил МАН СВ0653КС 

 

9 500 

2.1.1 Двигателно масло за МАН СВ0653КС 1000 

2.1.2 Хидравлично масло за МАН СВ0653КС 600 

2.1.3 Течност адблу за МАН СВ0653КС 150 

2.1.4 Течност за чистачки  /за двете коли/ 100 

2.1.5 Антифриз   240 

2.2 Гориво - специализиран автомобил МАН СА3018МА  10 500 

2.2.1 Двигателно масло за МАН СА3018МА 1500 

2.2.2 Хидравлично масло за МАН СА3018МА 800 

2.3. БОБКАТ  

2.3.1 Дизелово гориво за БОБКАТ 702370 /300м//чх6.00л х 2.45лв 4 410 

2.3.2 Двигателно масло за БОБКАТ 702370  400 

2.3.3 Хидравлично масло за БОБКАТ 702370 80 

3. Издръжка  

3.1. Материали и услуги 10 322,79 

3.2. Разходи за застраховки 2429 

4. Разходи за дезинфекция на автомобили и съдове 2000 

  

ОБЩО І : 102155.30лв. 

102 155.30 

 

 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ ИЛИ ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ , ВКЛ.ОТЧИСЛ. ПО ЧЛ.60 И ЧЛ.64 ОТ ЗУО. 

 

№ 

 

Вид разход План 2022 г. 

 Експлоатационни разходи за Регионално депо, вкл. 

Инсталацията за предварително третиране на отпадъците и 

Компостиращата инсталация 

 

1. Такса депониране на БО в кл.1, вкл. Претегляне и мониторинг 

на остатъчно количество неоползотворени отпадъци на изход 

на инсталацията за предварително третиране и предназначени 

за депониране 

26 791 



2. Начислено ДДС по чл. 163 а, ал.2 от ЗДДС 5 358 

3. Отчисления по чл.64 от ЗУО – 791т х 95.00лв.=75 145 75 145 

4. Отчисления по чл.60 от ЗУО – 791т х 5.74лв.=4 540 4 540 

5. Инсталация за предварително третиране на БО: 

Приемане и предварително третиране на смесени битови 

отпадъци, отделяне на отпадъчни материали (хартия, 

пластмаса, стъкло и метали), транспортиране на остатъчен 

отпадък на изход на инсталацията за депониране в клетка на 

РД 

68865 

6. Компостираща инсталация: 

Разделно събиране, транспортиране, компостиране на зелени 

отпадъци, производство на компост и транспортиране на 

остатъчен отпадък за депониране в клетка на РД 

14 168 

  

ОБЩО ІІІ: 194 867 лв. 

 

194 867 

 

 

 

 

ВСИЧКО / І+ІІ /: 297 022,30 лв. 

 

297 022,30 

 

 

Приходи от такса битови отпадъци: 297 022.23 лв. 

 от облог – 153 448.24 лв. 

от недобор – 143 573.99лв. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

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

Еленов, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Десислава Хаджиева, 

Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Емил Войводов, Владислав Емирски, Борислав 

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

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 

 



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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 29.12.2021г., 

с Протокол № 31 

ОТНОСНО: Попълване поименните състави на Постоянните комисии към Общински съвет –

Неделино. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 285/29.12.2021г. 

  

На основание чл.48, ал.1 и ал.2 и чл. 33, ал.1 т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.37, ал.1 и 

ал.5 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет-Неделино: 

 

Одобрява поименните състави на Постоянните комисии към Общински съвет- 

Неделино, както следва: 

 

 

  ПК №3 Постоянна комисия по Здравеопазване,екология и социална  политика. 

С направления и правомощия: Здравеопазване; Доболнична помощ; Спешна помощ;  

Политика за здравни кадри; ЦОП; ЦНСТ; ЦСРИ ; Превенция; Наркомания; Алкохолна 

зависимост;Здравословен начин на живот; Детски ясли; Нормативна база; Социална 

политика и НПО. 

                   

                    Председател- инж. Стойко Еленов 

                    Зам. председател- Инж.Огнян Бабачев 

                    Членове:1.Емил Войводов 

                                   2. Диляна Мераджова 

                                   3. Борислав Беширов 

 

 
 

6.ПК № 6 Постоянна комисия по Закона  за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 
 С направление и правомощие:  

Прилагане на Закона за противодействие на корупцията и  отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

  

                  Председател- Владислав Емирски 
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                  Зам. председател- Стефан Гьоладжиев  

                  Членове: 1.Борислав Беширов 

                                    2.Асен Белев 

                                    3. Инж. Стойко Еленов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 11 

,,ПРОТИВ“ –  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 

                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 

 


