
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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: 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. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 301/31.03.2022г. 

На основание: чл.15, ал.3 и ал.5 от Закон за устройство на територията,  чл.62, 

ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

Общински съвет –Неделино: 

  

1. Дава предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Неделино, одобрен със Заповед  РД-

23/12.01.1987г. на председателя на ОНС Смолян. 

С внесения проект се променя дворищна регулация, образуват се нови УПИ I, 

УПИ II, УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII (УПИ за ниско жилищно строителство), 

кв.15 и се променя уличната регулация, като към УПИ VII се включва част от поземлен 

имот с идентификатор 51319.501.113 предвиден по плана за улична регулация с площ 

47,0 кв.м. Обособяват се нови урегулирани поземлени имоти, както следва: 

УПИ I, кв.15 с площ 389 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ II, кв.15 с площ 371 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ III, кв.15 с площ 378 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ V, кв.15 с площ 378 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ VI, кв.15 с площ 371 кв.м. за ниско жилищно строителство 

УПИ VII, кв.15 с площ 274 кв.м. за ниско жилищно строителство 

Параметрите на застрояване са: Устройствена зона „Жм“, П застр. – 60 %; 

Кинт.=1,2 свободно и свързано застрояване; К корниз до 10,00м. 

Обособява се УПИ VII, кв.15 за ниско жилищно строителство с площ 274 кв.м., 

като към УПИ VII, кв.15 се включват 47,0 кв.м. общинска собственост – част от улична 

регулация. 

Изменението да се реализира чрез изготвянето, процедирането и одобряването  

на ПУП-ПРЗ, по смисъла на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ по ред и начин, уредени в същия 

закон. 

2. Обявява част от към УПИ VII се включва част от поземлен имот с 

идентификатор 51319.501.113 предвиден по плана за улична регулация с площ 47,0 кв.м 

за частна общинска собственост, която се включва в новообразуван УПИ VII, кв.15 по 
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плана на гр. Неделино, съгласно чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост и 

внесеното искане за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ). 

3. Имуществените взаимоотношения между община Неделино и собствениците 

на УПИ VII, кв.15 по кадастрален план на гр. Неделино, след влизане в сила на ПУП-

ПРЗ по т.1 от настоящото решение, да бъдат уредени чрез сключване на договор, по 

силата на който последните да придобият собствеността върху приобщената част от 

поземлен имот с идентификатор 51319.501.113 предвиден по плана за улична регулация 

с площ 47,0 кв.м към новообразувано УПИ VII, кв.15 по плана на гр. Неделино. 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост се определят 

цени, както следва: 

За частта от 47,0 кв.м част от поземлен имот с идентификатор 51319.501.113 

приобщена към УПИ VII, кв.15 от улична регулация, предмет на ПУП-ПРЗ по т.1 от 

настоящото решение, в размер на 329,00 лева без ДДС.   

4. Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи предварителен 

договор за продажба на общинския имот, описан в т.1 и т.2 със собствениците на УПИ 

VII, кв.15 след влизане в сила на настоящото решение. 

5. След влизането в сила на заповедта на Кмета на Община Неделино за 

одобряване на ПУП-ПРЗ по т.1 и т.2, упълномощава Кмета на Община Неделино да 

сключи окончателен договор за продажба на общински имот със собствениците на 

УПИ VII, кв.15. 

6. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ по т.1 и т.2 не влезе в сила, шест 

месеца след сключването на предварителния договор, да се извърши нова оценка от 

лицензиран оценител, като Общински съвет гр. Неделино определя нова пазарна цена, 

въз основа на която се сключва окончателния договор за уреждане на имуществените 

взаимоотношения между Община Неделино и собствениците на УПИ VII, кв.15 по 

плана на гр. Неделино.  

7. Всички разходи по изготвяне на ПУП-ПРЗ и неговото процедиране са за 

сметка на собствениците на УПИ VII, кв.15 по плана на гр. Неделино.  

8. Възлага на Кмета на Община Неделино изпълнението на настоящото 

решение.  

 

 

 

 

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/ 

 



 

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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: 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. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 302/31.03.2022г. 

 

На основание: чл.15, ал.3 и ал.5 от Закон за устройство на територията,  чл.62, 

ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

Общински съвет –Неделино:  

 

1. Дава предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен 

план – План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Неделино, одобрен със Заповед  РД-

23/12.01.1987г. на председателя на ОНС Смолян. 

С внесеният проект се променя уличната регулация на УПИ XII-466, кв.54 като 

част от поземлен имот 51319.502.118 урегулирани за улица с площ 17,0 кв.м си 

включват  в новообразуван УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино. 

Обособява се УПИ XII-466 собственост на Митко Недялков Романов, 

Красимир Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова 

Мераджова и Катя Недялкова Бозвелиева, като към УПИ XII-466 се включват част от 

поземлен имот 51319.502.118 урегулирани за улица с площ 17,0 кв.м. 

Изменението да се реализира чрез изготвянето, процедирането и одобряването  

на ПУП-ПР, по смисъла на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ по ред и начин, уредени в същия 

закон. 

2. Обявява част от част от поземлен имот 51319.502.118, урегулиран за 

улица с площ 17,0 кв.м за частна общинска собственост, която се включва в 

новообразуван УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино, съгласно чл.6, ал.1 от 

Закон за общинската собственост и внесеното искане за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР). 

3. Имуществените взаимоотношения между община Неделино и 

собствениците на УПИ XII-466, кв.54 по кадастрален план на гр. Неделино, след 

влизане в сила на ПУП-ПР по т.1 от настоящото решение, да бъдат уредени чрез 

сключване на договор, по силата на който последните да придобият собствеността 
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върху част от поземлен имот 51319.502.118 приобщената площ към новообразувания 

УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино. 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост се определят 

цени, както следва: 

За  част от поземлен имот 51319.502.118 от 17 кв.м приобщена към УПИ XII-

466, кв.54 от улична регулация, предмет на ПУП-ПР по т.1 от настоящото решение, в 

размер на 119,00 лева без ДДС.  

4. Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи предварителен 

договор за продажба на общинския имот, описан в т.1 и т.2 с Митко Недялков Романов, 

Красимир Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила Недялкова 

Мераджова и Катя Недялкова Бозвелиева след влизане в сила на настоящото решение. 

5. След влизането в сила на заповедта на Кмета на Община Неделино за 

одобряване на ПУП-ПР по т.1 и т.2, упълномощава Кмета на Община Неделино да 

сключи окончателен договор за продажба на общински имот с Митко Недялков 

Романов, Красимир Недялков Романов, Виолета Недялкова Атанасова, Людмила 

Недялкова Мераджова и Катя Недялкова Бозвелиева. 

6. В случай, че изменението на ПУП-ПР по т.1 и т.2 не влезе в сила, шест 

месеца след сключването на предварителния договор, да се извърши нова оценка от 

лицензиран оценител, като Общински съвет гр. Неделино определя нова пазарна цена, 

въз основа на която се сключва окончателния договор за уреждане на имуществените 

взаимоотношения между Община Неделино и собствениците на УПИ XII-466, кв.54 по 

плана на гр. Неделино.  

7. Всички разходи по изготвяне на ПУП-ПР и неговото процедиране са за 

сметка на собствениците на УПИ XII-466, кв.54 по плана на гр. Неделино.  

8. Възлага на Кмета на Община Неделино изпълнението на настоящото 

решение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 11 

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

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

Владислав Емирски, Емил Войводов, Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева. 

,,ПРОТИВ“ – 0. ,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.,,НЕ УЧАСВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО“-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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: Заявлениe 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). 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 303/31.03.2022г. 

На основание: чл.15, ал.3 и ал.5 от Закон за устройство на територията,  чл.62, 

ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

Общински съвет –Неделино: 

1. Дава предварително съгласие за изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на гр. Неделино, одобрен със Заповед  РД-

23/12.01.1987г. на председателя на ОНС Смолян. 

С внесеният проект за изменение на Подробен устройствен план ПУП-ПРЗ се 

променя дворищна регулация на УПИ XVII-1349, образуват се нови УПИ XVIII-1349 

(УПИ за производствена дейност) и УПИ XIX-1349 (УПИ за производствена дейност), 

кв.113 и се променя уличната регулация, като към УПИ XVIII-1349 се включва част от 

поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 предвиден по ПУП за улична регулация 

с площ 29,0 кв.м, към УПИ XIХ-1349 се включва част от поземлен имот с 

идентификатор 51319.502.455 предвиден по ПУП за улична регулация с площ 39,0 кв.м 

и от поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 урегулиран за УПИ XIХ-1349 се 

придават към улична регулация 18,0 кв.м. 

Обособява се УПИ XVIII-1349 за производствена дейност с площ 423 кв.м. 

собственост на "Милиен ВМ" ЕООД, като към УПИ XVIII-1349 се включва част от 

поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 с площ 29 кв.м. предвиден по ПУП за 

улична регулация-публична общинска собственост. 

Обособява се УПИ XIX-1349, за производствена дейност с площ 421 кв.м. 

собственост на "Милиен ВМ" ЕООД, като към УПИ XIX-1349 се включва част от 

поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 с площ 39 кв.м. предвиден по ПУП за 

улична регулация-публична общинска собственост.. 

От поземлен имот с идентификатор 51319.502.455, урегулиран за УПИ XIX-

1349, за производствена дейност към улична регулация се придават 18,0 кв.м. 

Изменението да се реализира чрез изготвянето, процедирането и одобряването  

на ПУП-ПРЗ, по смисъла на чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ по ред и начин, уредени в същия 

закон. 
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2. Обявява част от поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 с площ 29 

кв.м. предвиден по ПУП за улична регулация-публична общинска собственост за 

частна общинска собственост, която се включва в новообразуван УПИ XVIII-1349, 

кв.113 по плана на гр. Неделино  

3. Обявява част от поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 с площ 39 

кв.м. предвиден по ПУП за улична регулация-публична общинска собственост за 

частна общинска собственост, която се включва в новообразуван УПИ XIX-1349, 

кв.113 по плана на гр. Неделино, съгласно чл.6, ал.1 от Закон за общинската 

собственост и внесеното искане за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ). 

4. Имуществените взаимоотношения между община Неделино и собственика 

на УПИ XVIII-1349 и УПИ XIX-1349, кв.113 по ПУП на гр. Неделино, след влизане в 

сила на ПУП-ПРЗ по т.1 от настоящото решение, да бъдат уредени чрез сключване на 

договор, по силата на който последният да придобие собствеността върху приобщената 

площ към новообразуваните УПИ XVIII-1349 и УПИ XIX-1349, кв.113 по плана на гр. 

Неделино. 

На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост се определят 

цени, както следва: 

За частта поземлен имот с идентификатор 51319.502.455 от 29,0 кв.м 

приобщена към УПИ XVIII-1349, кв.113 от улична регулация, предмет на ПУП-ПРЗ по 

т.1 от настоящото решение, в размер на 203,00 лева без ДДС.  

За частта от поземлен имот с идентификатор 51319.502.45539,0 кв.м 

приобщена към УПИ XIX-1349, кв.113 от улична регулация, предмет на ПУП-ПРЗ по 

т.1 от настоящото решение, в размер на 273,00 лева без ДДС.  

5. Упълномощава Кмета на Община Неделино да сключи предварителен 

договор за продажба на общинския имот, описан в т.1 и т.2 с "Милиен ВМ" ЕООД след 

влизане в сила на настоящото решение. 

6. След влизането в сила на заповедта на Кмета на Община Неделино за 

одобряване на ПУП-ПРЗ по т.1 и т.2, упълномощава Кмета на Община Неделино да 

сключи окончателен договор за продажба на общински имот с "Милиен ВМ" ЕООД. 

7. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ по т.1 и т.2 не влезе в сила, шест 

месеца след сключването на предварителния договор, да се извърши нова оценка от 

лицензиран оценител, като Общински съвет гр. Неделино определя нова пазарна цена, 

въз основа на която се сключва окончателния договор за уреждане на имуществените 

взаимоотношения между Община Неделино и собственика на УПИ XVIII-1349 и УПИ 

XIX-1349, кв.113 по плана на гр. Неделино.  

8. Всички разходи по изготвяне на ПУП-ПРЗ и неговото процедиране са за 

сметка на собственика на УПИ XVIII-1349 и УПИ XIX-1349, кв.113 по плана на гр. 

Неделино.  

9. Възлага на Кмета на Община Неделино изпълнението на настоящото 

решение. 

 
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/ 



 

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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. № 93-00-284/02.03.2022г. 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 

№ 304/31.03.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2  от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет –Неделино: 

 

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 10(десет)години на 

Васил Райчев Димитров с адрес: общ. Златоград, гр. Златоград, бул. „България“, бл.4, ап.32, 

ет.7, следните общински недвижими имоти (земеделски земи), представляващи: Поземлен имот 

с идентификатор 51319.16.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-75/19.11.2021 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и с номер по предходен 

план: 002785, с  площ 3447 кв.м., НТП : Нива, категория: осма, находяща  се в местността 

„Пралатник“ в землището на гр. Неделино с ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино и Поземлен имот с 

идентификатор 51319.15.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед РД-18-75/19.11.2021 г. на Изпълнителен Директор на АГКК и с номер по предходен 

план: 007238, с  площ 5159 кв.м., НТП : Нива, категория: осма, находяща  се в местността 

„Манафски Колиби“ в землището на гр. Неделино с ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино. 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане определено от 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“- 

Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 12.00 (дванадесет)лв. /дка или всичко за 

наетата земя 103.27лв. (сто и три лева и двадесет и седем стотинки) 

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

настоящото решение. 

 

   

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/ 

 

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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: Заявление от Минка Бойкова Ефремова с вх. № 93-00-2923/ 20.12.2021г. 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 

№ 305/31.03.2022г. 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2  от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, 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 Минка Бойкова Ефремова с адрес: общ.Неделино, обл. Смолян, гр. 

Неделино, ул. "Първи май" №20, Поземлен имот с идентификатор 51319.22.456 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-75/19.11.2021 г. на 

Изпълнителен Директор на АГКК и с номер по предходен план: 001549, с  площ 2460 кв.м., 

НТП : Нива, категория: осма, находяща  се в местността „Станацко“ в землището на гр. 

Неделино с ЕКАТТЕ 51319, общ. Неделино. 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане определено от 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-01/04.01.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“- 

Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 12.00 (дванадесет)лв. /дка или всичко за 

наетата земя 29.52лв. (двадесет и девет лева и петдесет и две стотинки) 

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

настоящото решение. 

 

 

 

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/ 

 

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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ на Софка Асенова Пункова, 

жител на гр. Неделино, ул. ,,Първи май“ № 18. 

 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 306/31.03.2022г. 

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

РЕШИ: 

 

    Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на лицето Софка Асенова 

Пункова, жител на гр. Неделино, сума в размер на 1 500 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

ОТНОСНО: Утвърждаване на датите за Двадесет и първия Национален фолклорен 

фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино-2, 3 и 

4 септември 2022г. 

  

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 307/31.03.2022г. 

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

 

РЕШИ: 

 

 

Приема и утвърждава  датите за провеждане на Двадесет и първия Национален 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие - 

Неделино - 2,3 и  4 септември  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ –  10 

,,ПРОТИВ“ –  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                               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 31.03.2022г., 

с Протокол № 34 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на 

здравеопазването за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ в гр. 

Неделино. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 308/31.03.2022г. 

 

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6,т.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.50,ал.7,т.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет -Неделино,  

 

РЕШИ: 

  

1. Учредява на Министерство на здравеопазването, безвъзмездно право на 

строеж за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ при максимално 

застроена площ 189 кв.м., по издадена виза за проучване и проектиране 

№90/30.03.2016г. в югозападната част на съществуваща сграда на ученическо 

общежитие, при граници на имота на юг, запад и изток дворно място на УПИ I, на север 

сградата на общежитието, от която към ЦСМП /Център за спешна медицинска помощ/ 

се включва и подземния етаж на западната двуетажна масивна сграда с площ 156 кв.м., 

трайно предназначение на територията: комплекс за здравеопазване. 

 

2. Възлага на Кмета на община Неделино да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на строеж за имота /терена/ описан в т.1. 

 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението.  

 

МОТИВИ: 

Предвид факта, че Министерство на здравеопазването провежда обществени 

поръчки за избор на изпълнител на СМР, строителен и авторски надзор е необходимо в 

най-кратък срок да представим договор с оглед реализацията на дейностите по проекта. 

Сключването на нов договор за учредяване на право на строеж ще позволи 

успешното изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 

 

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


системата за спешна медицинска помощ“,  с който ще бъде изграден „Център за 

спешна медицинска помощ“ гр. Неделино, за да осигурени модерни съвременни 

условия за медицинско обслужване на населението в община Неделино. 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 


