
 

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 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

ОТНОСНО: Ново обсъждане  на Решение №279 от 29.12.2021г. прието с Протокол № 

31. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 286/25.01.2022г. 

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

 

РЕШИ: 

           Отменя Решение №279 от 29.12.2021г. прието с Протокол №31,като 

незаконосъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

ОТНОСНО: Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2021 

година. 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 287/25.01.2022г. 

 

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

 

 

Приема Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2021 

година, заедно с отправените предложения към Общинския съвет и Кмета на община 

Неделино, а именно: 

1. Кмета на общината да предприеме действия за увеличаване броя на членове на 

доброволното формирование за реагиране при кризисни ситуации съгласно новите 

изменения на ЗЗБ. 

2. Да се осигурят средства от Община Неделино за осигуряване на техника(шлангове, 

струйници, водвзематилна стойка, моторорезачки, мотопомпа и др.) на 

Доброволците. 

3. При реализиране на новите Европейски програми за саниране на жилищни сгради 

да се приемат проекти осигурени по линия на пожарната безопасност чрез 

прилагане на такива мерки при реализиране на строителството на тези сгради. 

 

 

 

 

 

 

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 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

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

комисии за периода от 01.07.2021г. -31.12.2021г. 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 288/25.01.2022г. 

 

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 01.07.2021г. –31.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ –  12 

,,ПРОТИВ“ –  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

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

 

 

 

 

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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

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

периода 01.10.2021г. – 31.12.2021г. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 289/25.01.2022г. 

 

           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 

01.10.2021г. – 31.12.2021г. в размер на 1621.39 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

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

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

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

Десислава Хаджиева. ,,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 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

ОТНОСНО: Заявление от Райна Алексиева Бойкова с вх.№93-00-115/21.01.2022г. 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 

№ 290/25.01.2022г. 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, във връзка с 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, тъй 

като имота не е обработван повече от две стопански години. 

Имота се отдава под наем  на Райна Алексиева Бойкова с адрес: общ.Неделино, обл. 

Смолян,с.Изгрев, Поземлен имот с идентификатор 32559.13.6 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-801/13.11.2019г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК и с номер по предходен план :013006, с  площ 433 кв.м., НТП : Нива, 

категория:десета, находяща  се в местността „Гюлин гроб“. 

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 10.00 (дванадесет)лв. /дка или всичко за 

наетата земя 4.33лв.(четири лева и тридесет и три стотинки) 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино да извърши всички действия по изпълнение на 

настоящото решение. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 
Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13, както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, 

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

Хаджиева. ,,ПРОТИВ“ –  0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

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

 

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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

ОТНОСНО: Откриване производство по отчуждаване на част от ПИ №970, кв.117 по 

ПУП на гр. Неделино, предвидени за изграждане на улица ,, Крайречна“ с в участък от 

ос.т.808 до ос.т.810. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 291/25.01.2022г. 

 

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 имот частна собственост, за 

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

изграждане на улица „Крайречна“ в участък от ос.т.808 до ос.т. 810, както следва: 

1.1. Част от Поземлен имот №970 по кадастрален план на гр. Неделино (идентичен 

по местоположение на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино), с 

площ от 161кв.м. -собственост на Васил Иванов Петров Веселин Андреев Атанасов и 

Красимир Алексиев Атанасов и Надка Алексиева Баданска, съгласно решение №489 от 

15.11.2017г. по гр. дело №355/2017г. на Смолянски окръжен съд и  Определение № 

488/05.11.2018г. по гр. дело №1089/2018г. на Върховен касационен съд на Република 

България. Сумата на равностойното парично обезщетение, съгласно изготвената 

пазарна оценка от лицензиран оценител в размер от 1127.00лв. 

2.Одобрява пазарната оценка на независим оценител и определя цена за частта на 

засегнатият поземлен имот №970  с площ от 161 кв.м. (идентичен по местоположение 

на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино), която сума възлиза на  

1 127,00лв. (словом: хиляда сто двадесет и седем лева и 00 ст.) и следва да бъде 

разпределена според квотите за собственост, както следва: 

       1.  Една втора идеална част (1/2) от Поземлен имот №970, попадаща в предвидената 

с ПУП улична регулация на улица „Крайречна“ (идентичен по местоположение на имот 

с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино) с площ от 80,5 кв.м., -

собственост на Веселин Андреев Атанасов, - 563,5лв. (словом: петстотин шестдесет и 

три лева и 50 ст.) 

2. Една четвърт идеална част (1/4) от Поземлен имот №970, попадаща в 

предвидената с ПУП улична регулация на улица „Крайречна“ (идентичен по 

местоположение на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино) 

с площ от 40,25 кв.м., собственост на Красимир Алексиев Атанасов – 281,75 лв. 

(словом: двеста осемдесет и един лева и 75 ст.) 

 

http://www.nedelino.bg/
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3. Една четвърт идеална част (1/4) от Поземлен имот №970, попадаща в 

предвидената с ПУП улична регулация на улица „Крайречна“ (идентичен по 

местоположение на имот с идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино) 

с площ от 40,25 кв.м., собственост на Надка Алексиева Баданска – 281,75 лв. 

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

по т.1 от настоящото решение.   

 

4.  Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл.60, ал. 

1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 13 

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

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

Борислав Беширов, Владислав Емирски, Емил Войводов, Надежда Тодорова, Десислава 

Хаджиева. ,,ПРОТИВ“ –  0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 1, както следва: Диляна Мераджова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          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 25.01.2022г., 

с Протокол № 32 

ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ на Дарин Славчев Георгиев, жител на с. 

Тънка бара, община Неделино. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 292/25.01.2022г. 

 

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

 

 

Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на лицето Дарин Славчев Георгиев 

от село Търка бара, община Неделино сума в размер на 1 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: -  13  

„ЗА“ –  13 

,,ПРОТИВ“ -   0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0 

 

 

 

 

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