
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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО: Приемане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет- Неделино,неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация. 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 293/28.02.2022г. 

 
На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от 

АПК,Общински съвет – Неделино: 

 

 Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет- Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, както следва: 

 

§ 1. Чл.15 се изменя, както следва: ,,Ръководството на общинския съвет включва: 

председател, зам.-председател (ако има избран)“. 

 

§ 2. Чл.16, ал.1 т.2 се изменя, както следва: ,,организира дневния ред на заседанията“. 

 
§ 3. Чл.18, ал.1 т.2 се отменя. 

 
§ 4. Чл.19, ал.1 т.1-4 и  ал.2 се отменя. 

 
§ 5. Чл.20, ал.1 т.1-5 и  ал.2 се отменя. 

 
§ 6. Чл.31, ал.2 се отменя. 

 

§ 7. Чл.56, ал.1 и  ал.2 се изменя и допълва ,както следва:  

 ,,Чл.56. (1)  Председателят на общинския съвет, подготвя проект за дневен ред най-

малко 5  календарни дни преди датата на заседанието. 

 

(2) В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища 

на комисиите на общинския съвет. По предложение на председателя на общинския съвет 

или зам.-председателя могат да се включат материали без становища на комисиите по 

въпроси, касаещи организацията и работата на Общинския съвет и материали по чл. 55, 

ал. 3, т. 1 и т. 2. Материалите по неотложни въпроси се предоставят на общинските 

съветници“. 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


§ 8. Измененията и допълненията на Правилника  влизат в сила считано от влизане в 

сила на настоящото решение. 
 

 

 
Гласували: -11  

„ЗА“ – 11 

,,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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО:Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, при общинска 

администрация гр.Неделино, област Смолян за 2021г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 294/28.02.2022г. 

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни,Общински съвет – Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

Приема  отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни при общинска администрация- гр.Неделино, област 

Смолян  за 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 11  

„ЗА“ – 11 

,,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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО: Заявление от Асен Руменов Хаджиев с вх.№93-00-2462/05.11.2021г.за 

закупуване на ПИ №1259,кв.134 по ПУП на гр.Неделино от 1987г.    

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 295/28.02.2022г. 

На основание чл.21, ал.1 , т.8  от ЗМСМА, чл. 35,ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.47,ал.3 от 

Наредба №2 реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

след като разгледа подадено Заявление от Асен Руменов Хаджиев с вх.№93-00-

2462/05.11.2021г. за закупуване на ПИ №1259, кв.134 по ПУП на гр.Неделино от 1987г., 

ведно с приложените към него документи за придобиване право на собственост върху 

общинска земя по реда на  чл.35,ал.3 от ЗОС, Общински съвет –Неделино: 

 

        1.Определя Асен Руменов Хаджиев с  адрес: гр.Неделино,общ.Неделино ,ул. „ Добри 

Чинтулов №37“ за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА 

ЗЕМЯ(Акт за частна общинска собственост №1001/22.03.2013г., при придобито и 

реализирано право на строеж на жилищна сграда, представляваща ПИ №1259, кв.134 по 

ПУП на гр.Неделино от 1987г. и  с нов кадастрален идентификатор 51319.503.750 по 

Кадастралната карта на гр.Неделино, одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София  , с площ 150.00 кв.м.  

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 1050.00 (хиляда и петдесет 

лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 623.10лв. 

        3.Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за продажба на имота 

по т.1 от настоящето решение и сключи договор за продажба. 

 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 10, както следва: д-р Светозар Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов,Емил Войводов, 

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

следва: Надежда Тодорова. 

 

 

                                                                            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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2022г. 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 296/28.02.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта, Общински съвет – Неделино, 

РЕШИ: 

 

Приема Общински план за младежта на община Неделино за 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 11  

„ЗА“ –  11 

,,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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 291/25.01.2022г., по 

Протокол №32/25.01.2022г. във връзка 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 

№ 297/28.02.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.62, ал.2  от АПК, Общински съвет-

Неделино: 

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 291/25.01.2022г., по 

Протокол №32/25.01.2022г. във връзка 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, като в текста:  

„Общински съвет гр. Неделино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.21, ал.1  

от ЗОС. 

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“ заличава името Васил 

Иванов Петров, с оглед, че Васил Иванов Петров не е собственик на Поземлен имот 

№970 по кадастрален план на гр. Неделино (идентичен по местоположение на имот с 

идентификатор 51319.503.785 по КК на гр. Неделино).  

В останалата част решението не се променя. 

 
Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11, както следва: д-р Светозар  Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, Стефан 

Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, 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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО: Заявление от Веселин Данчев Кехайов с вх.№93-00-227/21.02.2022г.  с 

искане за отдаване под наем на общински терен с площ 3 кв.м. за разполагане на 

преместваеми съоръжения-2 броя „Кафе-машини“. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 298/28.02.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост , чл.73,ал.1,т.1 и ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване , управление и 

разпореждане с общинско имущество във връзка с §6 от Преходните и Заключителни 

Разпоредби неразделна част са:Тарифа за определяне на базисните наемни цени за кв.м. 

общински имоти-Приложение№1 и Приложение№2, Общински съвет –Неделино: 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 

(десет) години  общински терен находящ се срещу „Пресевна инсталация“ в с.Крайна -

пътя Крайна-Долен за разполагане на преместваеми съоръжения- 2 броя „Кафе-автомати“. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава 

VI-Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и 

разпореждане с общинско имущество от Наредба №2 за реда за придобиване , управление 

и разпореждане с общинско имущество. 

2.1. Началната конкурсна цена се определя по Тарифа-Приложение №1 към Наредба№2 на 

ОбС в размер на 40.00лв. без ДДС за двете преместваеми съоръжения. 

3. Да бъде издадена и одобрена Схема за поставяне на преместваеми обекти-2 броя „Кафе-

автомати по чл.56, ал.2 от ЗУТ  от главния архитект на Община Неделино. 

4. Упълномощава Кмета на Община Неделино  да извършва съответната процедура за 

отдаване под наем на терените по т.1, съгласно нормативните изисквания, да издава 

заповеди и сключи договори за изпълнение на процедурата по предходните точки. 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11, както следва: д-р Светозар Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Борислав Беширов, Емил Войводов, 

Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева, Диляна Мераджова. ,,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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО:Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект: 

„Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. 

Смолян“със засегнати участъци в поземлени имоти с идентификатори 51319.503.199 и 

51319.503.217.-частна собственост в полза на община Неделино. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 299/28.02.2022г. 

С цел реализиране на проект: „Изграждане на  Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ 

ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ с което ще се осигури и повиши 

нивото на защита от активизирано повърхностно свличане на земна маса над ул. „Иван 

Вазов“, вследствие на влошената метеорологична обстановка с проливен дъжд на 11 

срещу 12.12.2021г., поради което е необходимо спешно изграждане на подпорна стена, 

тъй като съществува опасност от пропадане на жилищни сгради разположени над улицата, 

които са застрашени и е възможно да бъдат причинени вреди и щети на жителите от този 

квартал, предвид обществената значимост за изграждане на обекта на основание чл.21, 

ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ, Общински съвет-Неделино: 

 

 

1.Дава съгласие на Кмета на община Неделино да сключи договори за учредено право на  

строеж по реда чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ, с който собствениците на 

поземлени имоти 51319.503.199 и 51319.503.217 да учредят безвъзмездно, в поза на 

община Неделино правото на строеж за строителството на „Подпорна стена над ул. „Иван 

Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“, както следва: 

 

1.1.Серафим Райчев Паналов, собственик на поземлен имот с идентификатор 

51319.503.199, видно от скица №15-42286/18.01.2022г.,нотариален акт №97, томXVI, рег. 

№171, дело №161 от 12.10.2000г. и нотариален акт №50, , том I, рег. №1794, дело №153 от 

12.10.2000г., вписани СВ на РС-Златоград учредява в полза на община Неделино 

безвъзмездно право на строеж върху 107 кв.м поземлен имот с идентификатор 

51319.503.199 за  строителството на „Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ ос.т. 482-486 

по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ 

 

1.2.Борислав Маринов Паналов, Нели Руфаилова Паналова, Таня Маринова Паналова и 

Елка Маринова Паналова, собственици на поземлен имот с идентификатор 51319.503.217, 

видно от скица №15-42299/18.01.2022г.,нотариален акт №81, том I, рег. №118, дело №38 

от 31.03.2015г. и нотариален акт №82, , том I, рег. №119, дело №39 от 31.03.2015г., 
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вписани СВ на РС-Златоград да учредяват в полза на община Неделино безвъзмездно 

право на строеж върху 69 кв.м поземлен имот с идентификатор 51319.503.217 за  

строителството на „Подпорна стена над ул. „Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. 

Неделино, обл. Смолян“ 

 

2. Дава съгласие на Община Неделино да придобие обект: Подпорна стена над ул. „Иван 

Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян“ след изгражденето. 

 

 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,както следва: д-р Светозар Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, 

Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев,Асен Белев, Борислав Беширов, Емил Войводов, 

Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева, Диляна Мераджова. ,,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 28.02.2022г., с 

Протокол № 33 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж, за изграждане на обект:“Подпорна 

стена в УПИ III, кв.90 с идентификатор по кадастралната карта 51319.503.362, със засегнат 

участък от 35 кв.м.  при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 по плана на гр.Неделино в полза на 

община Неделино. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 300/28.02.2022г. 

С цел реализиране на проект  :“Подпорна стена в УПИ III, кв.90 с идентификатор по 

кадастралната карта 51319.503.362,  при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 по плана на 

гр.Неделино с което ще се осигури и повиши нивото на защита при наводнения с дългосрочен 

ефект и подход и достъп до построените жилища поради голяма денивилация от ул.“Катя Ванчева 

към УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по кадастралната карта 

,предвид обществената значимост за изграждане на обекта на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  

, чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ, Общински съвет- Неделино: 

 

1. Дава съгласие на Кмета на община Неделино да сключи договор за учредено право на строеж по 

реда чл.34,ал.1 от ЗОС и чл.182, ал.1  от ЗУТ,  с който собственикът на  УПИ III, кв.90 с 

идентификатор по кадастралната карта 51319.503.362 да учреди безвъзмездно, в поза на община 

Неделино правото на строеж за строителството на „Подпорна стена,  при  ул. „Катя Ванчева“ с 

ос.т.619-620 по плана на гр.Неделино както следва: 

Шина Горанова Кавърмова собственик на УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с 

идентификатор 51319.503.362 по кадастралната карта видно от Договори за покупко-продажба с 

№15/16.03.2007г. и №4/14.02.2017г. учредява в полза на община Неделино безвъзмездно право на 

строеж върху 35 кв.м.в УПИ III ,кв.90 по ПУП на гр.Неделино с идентификатор 51319.503.362 по 

кадастралната карта за  строителството на „Подпорна стена при  ул. „Катя Ванчева“ с ос.т.619-620 

по плана на гр.Неделино. 

 

2. Дава съгласие на Община Неделино да придобие обект“ Подпорна стена при  ул. „Катя 

Ванчева“ с ос.т.619-620 по плана на гр.Неделино след изграждането по посочените ограничителни 

линии, цифри и текст при устройствени показатели: максимална височина до 3.6м.;максимална 

плътност на застрояване 60%;максимален коефициент на интензивност 1.2; максимален процент 

на озеленяване 40%. с площ на целия имот-1199.00кв.м., със засегната площ 35кв.м. 

 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11,както следва: д-р Светозар Любомиров, д-р Румен Младенов, Стойко Еленов, Стефан 

Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев,Асен Белев, Борислав Беширов, Емил Войводов, Надежда 

Тодорова, Десислава Хаджиева, Диляна Мераджова. ,,ПРОТИВ“–  0. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- 0 

                                                                 

 

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