
 

 

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 извънредно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 

01.06.2022г., с Протокол № 37 

 

ОТНОСНО: Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужване от ,, Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- гр. 

Смолян. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 328/01.06.2022г. 

Общински съвет – Неделино, след като обсъди мотивираното предложение на 

кмета на общината г-н Боян Кехайов, на основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2, чл.27,ал.5 от 

ЗМСМА  и на основание чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 и ал.7 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, 

РЕШИ: 

 I. Общински съвет – Неделино дава мандат на кмета на община Неделино г-н 

Боян Кехайов, в качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на 

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

Смолян, за представяне позицията на общината по точките от дневния ред на 

предстоящото редовно заседание, както следва: 

1. Дава мандат на кмета на община Неделино за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД 

– Смолян за 2021 г. и да приеме така представения отчет /да гласува „ЗА“/. 

2. Дава мандат на кмета на община Неделино за представяне на позицията на 

общината при обсъждане на Отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян за 2021 

г. и да приеме така представения отчет /да гласува „ЗА“/. 

3. Дава мандат на кмета на община Неделино за представяне позицията на 

общината  при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Смолян за 2022 

г. и да приеме така представения проект /да гласува „ЗА“/. 

4. Други 

 

II. При невъзможност кметът на община Неделино да участва в заседанието на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Смолян, което ще се проведе на 

03.06.2022г., Общински съвет – Неделино упълномощава инж. Костадин Тотев - 

заместник-кмет с ресор „Строителство“ на община Неделино за представител на 

общината, който да участва в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 
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III. Общински съвет – Неделино дава съгласие да бъде допуснато предварително 

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

Мотиви: 

Предвид краткия срок, а именно 03.06.2022 г. за провеждане на присъственото 

редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

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

от взетото решение на общинския съвет следва да се представи в деня на заседанието. 

Поради тази причина е необходимо предварително изпълнение на настоящето решение. 

 

Гласували: - 11 

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

Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, 

инж.Емил Войводов, Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов. 

,,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 извънредно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 

01.06.2022г., с Протокол № 37 

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Неделино в Комисията за 

изработване на областна здравна карта. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 329/01.06.2022г. 

На основание чл.27, ал. 5 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.9 и т.15, т. 23 и ал. 2, чл.45, ал.9 

от ЗМСМА и във връзка с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, 

Общински съвет – Неделино, 

РЕШИ: 

1. Определя Боян Радоев Кехайов - Кмет на община Неделино за представител на 

община Неделино в Комисията за изработване на областна здравна карта. При 

невъзможност на представителя на Община Неделино да участва в заседанията на 

Комисията за изработване на областна здравна карта, определя като негов 

заместник Здравко Асенов Димитров – Заместник Кмет на община Неделино. 

 

2.  Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

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

 

 Мотиви:  

 Предвид краткия срок, а именно 20 май 2022 г., в който Община Неделино 

трябва да изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския 

съвет, с което се определя представител на община Неделино в областната комисия за 

изработване на областна здравна карта е необходимо предварително изпълнение. 

 

                                                                               

Гласували: - 11 

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

,Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, 

инж.Емил Войводов, Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов. 

,,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 извънредно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 

01.06.2022г., с Протокол № 37 

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на 

областна аптечна карта. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 330/01.06.2022г. 

 

На основание чл.27, ал. 5 и във връзка с чл. 21, ал.1, т.9 и т.15, т. 23 и ал. 2, чл.45, 

ал.9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 227б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина, Общински съвет – Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

Определя Боян Радоев Кехайов – Кмет на община Неделино за представител на община 

Неделино в Комисията за изработване на областна аптечна карта. При невъзможност на 

представителя на Община Неделино да участва в заседанията на Комисията за изработване на 

областна аптечна карта, определя като негов заместник Костадин Илиев Тотев – Заместник 

Кмет на община Неделино. 

 

 

 

Гласували: - 11 

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

Еленов,Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, 

инж.Емил Войводов, Надежда Тодорова, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов. 

,,ПРОТИВ“ – 0. „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

                                                                                

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