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

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

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

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021г. –31.12.2021г. 

 

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

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

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

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

местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

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

администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и 

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

хората, живеещи в населените места на нейната територия.  

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

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

оповестяват предварително чрез официалния сайт на Община Неделино. Работните 

материали се изпращат на хартиен носител. 

Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Неделино 

http://www.nedelino.bg,  

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

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

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

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

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

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет, съвместно с 

общинското ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и 

развитие на Общината. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали 

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

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

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

законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при 

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

потребностите на жителите на община Неделино. 

Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 8 заседания, от които 4 

редовни и 4 извънредни. Общо взетите решения за отчетния период са 54. 

 

 

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

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

Юли 2021 1 - 1 

Август 2021 1 1 - 

Септември 2021  1 1 - 

Октомври 2021 1 1 - 

Ноември 2021 2 - 2 

Декември 2021 2 1                          1 

ОБЩО: 8 4                         4               

 

Постъпилите материали се разглеждат обстойно в заседание на постоянните 

комисии.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

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

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

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

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

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

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

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

общинската администрация. Становищата в комисиите се приемаха със 

съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

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

Провеждането на извънредни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане 

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

докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящите сесии. 

Докладните записки са разглеждани своевременно. Няма докладни записки, 

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

Постъпилите материали в деловодството на Общински съвет- Неделино са 

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

страна излизаха със становища и решения по съответните въпроси. 

 

В резултат на постъпилите докладни записки и други работни материали в 

деловодството на общинския съвет и след обстойното им разглеждане на заседания на 
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постоянните комисии, за периода 01.07.2021г. до 31.12.2021г. Общински съвет-

Неделино е приел следните решения: 

 

Решение №/дата Относно: 

232/08.07.2021г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция, за обезпечаване на  разходи за авансово плащане по договор 

BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно пространство на 

СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на гр.Неделино“, 

общ.Неделино. 

233/08.07.2021г. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“- 

Разплащателна агенция,  обезпечаващи разходи за плащане за възстановяване на  

ДДС по договор BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020 г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект  „Реконструкция на дворно 

пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, в УПИ I, кв.55 по  ПУП на 

гр.Неделино, общ.Неделино“. 

234/18.08.2021г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет- Неделино и неговите комисии за периода 

от 01.01.2021г-30.06.2021г. 

235/18.08.2021г. 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. 

236/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.63 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян.  

237/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.69  по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

238/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.162 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

239/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.163 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

240/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.179 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

241/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.411 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

242/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.65 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

243/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.67 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

244/18.08.2021г. Предоставяне  земя от ОПФ с идентификатор 41157.1.71 по кадастрална карта на с. Еленка, 

община Неделино, обл. Смолян. 

 
245/18.08.2021г. 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. 

 

246/18.08.2021г.  Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 01.04.2021г-

30.06.2021г. 
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247/18.08.2021г. 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. 

248/18.08.2021г. 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. 

249/18.08.2021г.  Заявление с вх.№93-00-335 от 05.02.2021г. от Кина Асенова Юлдашева, Митко Асенов 

Йорданов и Асен Асенов Йорданов е внесено искане за одобряване на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ I, УПИ II, УПИ III и 

улична регулация, кв.15 по плана на гр. Неделино. 

 

ОТМЕНЕНО 

 

250/18.08.2021г.   Заявление с вх.№93-00-562 от 15.03.2021г. от Милен Цанков Михайлов е внесено искане за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в 

обхват на УПИ XVII-1349, кв.113 по плана на гр. Неделино (УПИ за производствена 

дейност). 

ОТМЕНЕНО 

251/18.08.2021г.  Заявление с вх.№93-00-492 от 02.03.2021г. от Митко Недялков Романов, Красимир Недялков 

Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова Мераджова и Катя Недялкова 

Бозвелиева е внесено искане за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино. 

 

ОТМЕНЕНО 

  

252/18.08.2021г. 

Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян. 

 253/18.08.2021г. Попълване състава на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино. 

254/18.08.2021г.    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 +. 

 
 255/18.08.2021г. Покана за участие на семинар и работна среща  в гр.Люлебургас до Турция  от председателя 

на търговска промишлена палата. 

 
256/16.09.2021г. Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз 

на община Неделино към 31.12.2020г. 

     
257/16.09.2021г.     Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020г. 

  

258/16.09.2021г. 

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. 

  

259/16.09.2021г. 

Ново обсъждане  на Решения № № 249, 250 и 251 от 18.08.2021г. приети с Протокол № 25. 
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260/16.09.2021г.  Вот на доверие на Председателя на Общински съвет- Неделино. 

 
16.09.2021г. Становище: 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.   

261/28.10.2021г. Отписване на просрочени несъбираеми вземания и закриване на партида от 

данъчната система на Община Неделино. 

262/28.10.2021г.    Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от 

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

2023г. 

263/28.10.2021г. 

 

 Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за 

периода 19.08.2021г.-21.08.2021г. 

264/28.10.2021г.  Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.07.2021г.-30.09.2021г. 
265/28.10.2021г. Приемане на общинска програма за развитие на туризма в община Неделино за 

периода 2021г.-2025г. 

266/ 28.10.2021г. Приемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2022-2024 година. 
 

267/28.10.2021г. 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. 
 268/28.10.2021г. Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на 

община Неделино. 
269/28.10.2021г. Отпускане на еднократна финансова помощ на Бойко Манолов Младенов от с. 

Кочани, общ. Неделино. 

270/28.10.2021г. Обсъждане на изпълнението на обекта на ул. ,, Напредък“. 

 271/15.11.2021г. Избор на Председателстващ заседанието на Общински съвет-Неделино. 

 272/15.11.2021г. Избор на Временна комисия за провеждане на тайно гласуване за предсрочно прекратяване 

правомощията на Председателя на Общински съвет-Неделино- г-н Стойко Димитров Еленов 

 273/15.11.2021г. Избор от проведеното тайно гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на 

Председателя на Общински съвет –Неделино-г-н Стойко Димитров Еленов. 

 274/15.11.2021г. Избор на Временна комисия за провеждане на тайно гласуване за Избор на Председател  на 

Общински съвет-Неделино. 

275/15.11.2021г. Утвърждаване на образец на бюлетината за избор на Председател  на Общински съвет-

Неделино. 
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Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 

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

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

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

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

решения. 

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

отношение на приеманите решения. Общинските съветници са обединени в решаване 

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

 

 

 

 

 

 

 

 276/15.11.2021г.   Избор на Председател  на Общински съвет-Неделино. 

 277/15.11.2021г. Кандидатстване на община Неделино по проект ,, Разширяване и модернизация на 

кухненското оборудване и обзавеждане на обществена трапезария гр. Неделино“, 

финансиран от Фонд ,, Социална закрила“. 

 278/10.12.2021г. Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет- Неделино. 

 279/29.12.2021г.   Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрация на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Неделино. 

ОТМЕНЕНО 

 280/29.12.2021г.  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Неделино. 

281/29.12.2021г. Приемане на Програма и план за действие за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Неделино. 

 
282/29.12.2021г.   Кандидатстване на община Неделино по проект „Красива България“, мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места“. 

283/29.12.2021г.   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. 

 284/29.12.2021г.  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. 

285/29.12.2021г.   Попълване поименните състави на Постоянните комисии към Общински съвет –Неделино. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

Предоставям настоящата информация – отчет за сведение на всички общински 

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

община Неделино.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                             /Д-р Румен Младенов/ 
 


