
 

 

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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

 

ОТНОСНО: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 +. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 314/13.05.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с възможността за удължаване 

предоставянето на услугата по операция „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +” и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, Общински съвет – 

Неделино: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Неделино да издаде заповед за възлагане /Акт за 

възлагане/ на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, 

на Дирекция „ФСД,Б,ЧР,МДТ и АПО“, като Услуга от общ икономически интерес, 

за срок 6 месеца до приключване предоставянето на услугата „Патронажна грижа”  

 

2. Възлага на Кмета на Община Неделино да утвърди Вътрешни правила по 

предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити 

съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 

 

3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ , 

финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

г. да се ползва от потребителите без заплащане на такса. 

 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

 

 

МОТИВИ: Възлагането на услугата от общ икономически интерес ще доразвие и 

надгради съществуващите социални услуги в общината, ще доведе до успешна 

реализацията на проект „Патронажна грижа + в община Неделино“ , както и ще се 

предостави на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от  
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заразяване с COVID-19, ще се даде възможност предоставянето на социалните услуги 

да продължи и в извънредната обстановка, както ще се отговори на актуалните нужди, 

свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите 

групи. 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

 

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

периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 315/13.05.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет –Неделино, 

  

РЕШИ: 

Приема отчета за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.01.2022г. – 31.03.2022г. в размер на 741.16 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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

 

ОТНОСНО: Разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и 

чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2022г. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 316/13.05.2022г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с  § 60, ал.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, Общински съвет –Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие, месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 

от ЗУО, за периода  от 01.01.2022г. до 31.12.2022г., да се разходват за дейности, 

свързани с управление на отпадъците, а именно закупуване на съдове за битови 

отпадъци необходими на 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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

 

ОТНОСНО: Програма за закрила на детето за 2022 година. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 317/13.05.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона 

за закрила на детето, Общински съвет –Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

Приема  и утвърждава  Общинската програма за закрила на детето на община Неделино 

за 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

 

ОТНОСНО: Отпускане на такса за участие в обучение в  международната програма на  

SPACE CAMP TURKEY за ученик. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 318/13.05.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – Неделино: 

1. Дава съгласие да бъде отпусната стипендия за покриване на пълната такса за 

участие на ученика: Екатерина Мирославова Чандърова от СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Неделино, който е с най-високо класирания резултат в програмата 

SPACE CAMP TURKEY 2022, определен от ПК по Образование, култура и 

човешки ресурси, сума в размер на 1270$, според фиксинга на БНБ. 

2. Упълномощава Кмета на община Неделино да подпише Споразумение за 

партньорство по програма SPACE CAMP TURKEY с „Център за творческо 

обучение“ ООД. 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

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

               Мотиви: 

      С оглед навременно изпълнение на задълженията по предоставяне на част от сумата 

на стипендията към „Център за творческо обучение“ ООД, за подготовка на 

документите за пътуването и престоя на участника, класиран от община Неделино в 

програмата Space Camp Turkey 2022 в гр. Измир, Република Турция е необходимо 

предварително изпълнение. Срокът за предоставяне на капаро за участника е до 

20.05.2022 г.  

 

 

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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

ОТНОСНО: Покана за участие  на българска делегация до Кралство Норвегия. 

 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 320/13.05.2022г. 

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и ПМС №115 от 03.06.2004г., доп. ДВ. 

бр.11 от 9 Февруари 2021г. и Наредбата за служебни командировки и специализации в 

чужбина, Общински съвет –Неделино: 

 

  

1. Дава съгласие Кмета на община Неделино да пътува в чужбина с цел участие в 

семинар и работна среща в периода от 08.06.2022 г.-11.06.2022 г. в българска 

делегация до Кралство Норвегия. 

Община Неделино е една от общините в България, която е одобрена за включване в 

българска делегация до Кралство Норвегия, финансирано от Фонд двустранни 

отношения по Норвежки финансов механизъм . 

2. Одобрява  всичките разходи по транспорт/ вкл. Международен и вътрешен 

транспорт/, нощувки, дневни  и други разходи. 

3. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимата организация по  

пътуването му. 

 

 

 

 

 

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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

ОТНОСНО: Заявление от Снежана Иванова Лаханова с вх.№93-00-613/09.05.2022г.  с 

искане за отдаване под наем на общински терен с площ 1 кв.м.в поземлен имот с 

идентификатор 51319.503.880 по КК  на гр. Неделино за разполагане на преместваемо 

съоръжение-1брой вендинг автомат за кафе. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 321/13.05.2022г. 

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 до беседката срещу къщата на Радой 

Кехайов за разполагане на преместваемо съоръжение - 1 брой вендинг автомат за кафе 

с площ 1 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 51319.503.880 по КК на гр. Неделино. 

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 20.00лв. без ДДС за преместваемото съоръжение. 

3. 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: - 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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

ОТНОСНО: Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.  от 

§ 31-13 в § 31-18. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 322/13.05.2022г. 

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет -Неделино: 

 

1. Одобрява Справка по чл.55 от ЗДБРБ, която съдържа данни за наименованието 

на конкретния капиталов обект и размера на средствата за финансирането им, 

които се предлагат да отпаднат от инвестиционната програма на общината за 

2022г. и предвиден резерв от целевата субсидия за капиталови разходи по 

бюджета на общината за сметка на които ще се финансират неотложни разходи 

за текущи ремонти на инфраструктурни обекти  – Приложение 14. 

 

2. Упълномощава кмета на община Неделино да подаде искане към Министерство 

на финансите - Справка по чл.55 от ЗДБРБ за 2022г. за трансформиране на 

средства от целевата субсидия за капиталови разходи от § 31-13 в § 31-18  – 

Приложение № 14. 

 

 

 

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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

ОТНОСНО: Разрешаване изработване на  ПУП – Устройствена план схема за 

изграждане на кабелна линия ниско напрежение от поземлен имот №3 по частичен 

кадастрален план на с. Диманово през поземлен имот №7-път на община Неделино до 

съществуващ стълб НН за захранване на фотоволтаична инсталация с инсталирана 

мощност до 30kW в поземлен имот №3 по частичен кадастрален план на с. Диманово. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие  

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 323/13.05.2022г. 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и чл. 124а,  ал. 1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.108 ал.2 от 

ЗУТ, Общински съвет – Неделино: 

 

1. Разрешава изработване на  ПУП – Устройствена план схема за изграждане 

на подземна кабелна линия ниско напрежение от поземлен имот №3 по частичен 

кадастрален план на с. Диманово през поземлен имот №7-път собственост на община 

Неделино, публична общинска собственост с дължина 168м и площ на сервитута 343 

кв.м.  до съществуващ стълб НН за захранване на фотоволтаична инсталация с 

инсталирана мощност до 30kW в поземлен имот №3 по частичен кадастрален план на с. 

Диманово. 

2. Одобрява задание за изработване на ПУП – Устройствена план схема за 

изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение от поземлен имот №3 по 

частичен кадастрален план на с. Диманово през поземлен имот №7-път собственост на 

община Неделино, публична общинска собственост с дължина 168м и площ на 

сервитута 343 кв.м.  до съществуващ стълб НН за захранване на фотоволтаична 

инсталация с инсталирана мощност до 30kW в поземлен имот №3 по частичен 

кадастрален план на с. Диманово. 

 

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


 

Във връзка разпоредбите на чл.124б, ал.2, настоящото решение да 

се  разгласи с обявление, което се постави на определените за това места в сградата на 

общината, да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен 

вестник. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящото решение  не подлежи на оспорване. 

 

 

 

 

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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

ОТНОСНО: Промяна в Решение №5 /09.12.2019г. на Общински съвет-Неделино, за 

определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ). 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 324/13.05.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от 

Устава на НСОРБ, Общински съвет-Неделино: 

 

Изменя Решение №5 /09.12.2019г. на Общински съвет –Неделино, като определя за 

делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България представителя на Общинския съвет-Неделино –д-р Румен Асенов Младенов-

Председател на Общински съвет-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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

ОТНОСНО: Промяна в Решение №11 /09.12.2019г. на Общински съвет-Неделино, за 

даване съгласие за членство на Председателя на ОбС в ,,Национална асоциация на 

Председателите на Общински съвети в Република  България“. 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 325/13.05.2022г. 

На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет- Неделино, 

 

РЕШИ: 

 Изменя Решение № 11/09.12.2019г. на Общински съвет-Неделино, както следва: 

 

   Дава съгласие Председателя на ОбС-Неделино- д-р Румен Младенов, да членува в 

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, 

като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в части „Общински 

разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации“. 

 

 

 

 

 

 

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, инж.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 13.05.2022г., 

с Протокол № 36 

 

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 327/13.05.2022г. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и Наредбата за реда, начина и условията за отпускане 

на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Неделино, Общински 

съвет-Неделино:                                           

Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на лицата,  както следва: 

1. Галина Миткова Янева от с. Изгрев, общ.Неделино, сума в размер на 500 лв. 

2. Асен Младенов Огнянов от гр. Неделино, ул. ,,Никола Й. Вапцаров“ № 3, сума в размер 

на 500 лв. 

3. Валентин Асенов Ковачев от гр. Неделино, ул. ,,Полк. Дичо Петров“ № 13, сума в 

размер на 500 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12  

„ЗА“ – 12 

,,ПРОТИВ“ – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0 

 

 

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