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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  НЕДЕЛИНО 
4990      гр. Неделино,       ул. “Александър Стамболийски” №104 , област Смолян 

Тел.: 03072 / 9233, 
 http://www.nedelino.bg, e-mail: obs_nedelino@abv.bg  

========================================== 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.НЕДЕЛИНО  

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г. –31.06.2022г. 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Неделино е изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т. 21 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Неделино, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. 

Своята дейност ОбС – Неделино  осъществява на основание изискванията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и 

развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на 

хората, живеещи в населените места на нейната територия.  

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на 

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

администрация, денят, мястото и часът на провеждане на заседанията  на ОбС се 

оповестяват предварително чрез официалния сайт на Община Неделино. Работните 

материали се изпращат на хартиен носител. 

Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Неделино 

http://www.nedelino.bg,  

Общински съвет – Неделино  изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА,  изпраща актовете на съвета на кмета на общината, на областния управител на 

област Смолян и Районна прокуратура – Смолян в 7-дневен срок от приемането им, 

както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок   разгласява 

актовете си на населението на общината, чрез интернет страницата на общината. 

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет, съвместно с 

общинското ръководство продължи да определя правилната политика за изграждане и 

развитие на Общината. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали 

стана ясно, че проблемите и потребностите на населението в общината са детайлно 

проучени и е утвърден стил за тяхното системно и последователно решаване. На базата 

на това Общинския съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – 

законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при 

вземане на решенията, организира работата си и прие решения съответстващи на 

потребностите на жителите на община Неделино. 

Общински съвет Неделино през отчетния период е провел общо 6 заседания, от които 5 

редовни и 1 извънредни. Общо взетите решения за отчетния период са 45. 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg
http://www.nedelino.bg/
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Заседанията на Общинския съвет по месеци за отчетния период са както следва: 

 

Месеци 

Брой 

заседания 

Общо 

В това число: 

редовни извънредни 

Януари 2022 1 1 - 

Февруари 2022 1 1 - 

Март 2022 1 1 - 

Април 2022 1 1 - 

Май 2022 1 1 - 

Юни 2022 1 -                          1 

ОБЩО: 6 5                          1                        

 

Постъпилите материали се разглеждат обстойно в заседание на постоянните 

комисии.  

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС – Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Постоянните комисии по време на заседанията си, по разглежданите 

въпроси приемаха становища, предложения и препоръки, които се предаваха в 

общинския съвет, общинска администрация и на съответните заинтересувани и лица. 

В заседанията им вземаха участие: председателят на Общински съвет, кмета, 

зам. кмета и секретаря на общината, директори на дирекции и специалисти от 

общинската администрация. Становищата в комисиите се приемаха със 

съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

На редовните заседания бяха обсъждани теми и материали с актуален характер. 

Провеждането на извънредни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане 

на докладни записки и въпроси със спешен характер. За отчетния период всички 

докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящите сесии. 

Докладните записки са разглеждани своевременно. Няма докладни записки, 

разглеждането на които да е забавяно по един или друг повод.  

Постъпилите материали в деловодството на Общински съвет- Неделино са 

разпределяни и разглеждани на заседания на постоянните комисии, които от своя 

страна излизаха със становища и решения по съответните въпроси. 

 

В резултат на постъпилите докладни записки и други работни материали в 

деловодството на общинския съвет и след обстойното им разглеждане на заседания на 



3 
 

постоянните комисии, за периода 01.01.2022г. до 31.06.2022г. Общински съвет-

Неделино е приел следните решения: 

 

Решение №/дата Относно: 

286/25.01.2022г. Ново обсъждане  на Решение №279 от 29.12.2021г. прието с Протокол № 31. 

 

287/25.01.2022г. Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2021 година. 

 

288/25.01.2022г. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Неделино и неговите комисии за 

периода от 01.07.2021г. -31.12.2021г. 

 

289/25.01.2022г. Отчет  за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.10.2021г. – 31.12.2021г. 

 

290/25.01.2022г. 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. 

 

291/25.01.2022г. 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. 

 

292/25.01.2022г. Отпускане на финансова помощ на Дарин Славчев Георгиев, жител на с. Тънка бара, 

община Неделино. 

 

293/28.02.2022г. 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. 

294/28.02.2022г. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните, при общинска администрация 

гр.Неделино, област Смолян за 2021г. 

 

295/28.02.2022г. 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.    

 

296/28.02.2022г. Приемане на Общински план за младежта на община Неделино за 2022г. 

 

297/28.02.2022г. 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. 

 



4 
 

298/28.02.2022г. 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“. 

 
299/28.02.2022г. 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. 

 
 

300/28.02.2022г. 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. 

 

 

301/31.03.2022г. 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. 
 

302/31.03.2022г. 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. 

 

303/31.03.2022г.  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). 

 

304/31.03.2022г 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. 
305/31.03.2022г 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. 
306/31.03.2022г    Отпускане на еднократна финансова помощ на Софка Асенова Пункова, жител на гр. 

Неделино, ул. ,,Първи май“ № 18. 
 

307/31.03.2022г   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. 
308/31.03.2022г    Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на здравеопазването 

за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ в гр. Неделино. 
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309/11.04.2022г Приемане бюджета на Община Неделино за 2022 година. 

310/11.04.2022г Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с. Изгрев  и годишен 

финансов отчет за 2021г. 

311/11.04.2022г    Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. 

Неделино“ и годишен финансов отчет за 2021г. 

312/11.04.2022г Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ ,,Светлина-1938“,общ. Неделино“ и 

годишен финансов отчет за 2021г. 

313/11.04.2022г Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ,,НАУКА-2019“ – с. Гърнати , общ. 

Неделино,  за 2021г. 

314/13.05.2022г 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 +. 

315/13.05.2022г Отчет за командировъчни разходи на кмета на община Неделино за периода 

01.01.2022г. – 31.03.2022г. 
316/13.05.2022г Разходване на средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците за 2022г. 
317/13.05.2022г      Програма за закрила на детето за 2022 година. 

318/13.05.2022г 

 

Отпускане на такса за участие в обучение в  международната програма на  SPACE 

CAMP TURKEY за ученик. 

319/13.05.2022г 
Определяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на 

областна здравна карта. 

 
320/13.05.2022г Покана за участие  на българска делегация до Кралство Норвегия. 

321/13.05.2022г 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. 

322/13.05.2022г Промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.  от § 31-13 в § 

31-18. 

323/13.05.2022г   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. 

324/13.05.2022г 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). 

 



6 
 

 

Общинските съветници присъстваха на проведените заседания на постоянните 

комисии и заседанията на общинския съвет, което говори за голямата отговорност, с 

която се отнасят те, към поетите обществени задължения. Имаше и отсъствия на 

общински съветници от заседания, повечето бяха по уважителни причини и не са 

довели до затрудняване работата на общинския съвет при разискванията и вземане на 

решения. 

И през този отчетен период, в общинския съвет има единодействие  по 

отношение на приеманите решения. Общинските съветници са обединени в решаване 

на неотложни въпроси, във връзка с развитието и просперитета на Община Неделино.  

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

Предоставям настоящата информация – отчет за сведение на всички общински 

съветници, на Кмета на общината, общинска администрация и на гражданите на 

община Неделино.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ………………. 

                             /Д-р Румен Младенов/ 
 

325/13.05.2022г 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“. 

326/13.05.2022г   Определяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на областна 

аптечна карта. 

327/13.05.2022г   Отпускане на финансови средства по молби на граждани. 

328/01.06.2022г    Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

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

Смолян. 
329/01.06.2022г    

Определяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на 

областна здравна карта. 
330/01.06.2022г   Определяне на представител на община Неделино в Комисията за изработване на областна 

аптечна карта. 


