
 

 

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 08.07.2022г., 

с Протокол № 38 

 
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино пред ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) за отпускане на 

средства под формата на безлихвен заем за нова сметосъбираща машина, комбиниран багер-

товарач, пластмасови контейнери и кофи за събиране на смет.  

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 331/08.07.2022г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет-Неделино: 

 

 І. Одобрява кандидатстването пред ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) за отпускането на 

средства под формата на безлихвен заем в размер на 546 000,00лв. без ДДС, за закупуване на: 

1. Специализиран автомобил за сметосъбиране на отпадъци марка MAN,  модел TGL 

10.190 4x2 BB, оборудван със сметосъбираща надстройка CINAR, модел CNR 8 cbm 

– 1бр., тип вариопреса, с обем на бункера за отпадък - 8 куб.м. + 1.5 куб. м. 

приемателен бункер; автоматизирано самопочистване; коефициент на компактиране 

/пресовачна способност/ - 5:1 – 240 500,00лв. без ДДС. Същият е съобразен с 

изискванията за събиране и транспортиране на ТБО до Регионално депо – 

Мадан. 

2. Комбиниран багер-товарач HIDROMEK, модел HMK102B Alpha – 1бр. – 

202 150,00лв. без ДДС 

3. Пластмасови контейнери с плосък капак, тип Ракла, 1100лт. - 200бр – 78 000,00лв. 

без ДДС, съобразени с изискванията за събиране на битови отпадъци. 

4. Пластмасови кофи на колела, 240лт. – 300бр. – 25 350,00лв. без ДДС, съобразени с 

изискванията за събиране на битови отпадъци.  

 

                                                                               

Гласували: - 11 

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

Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Владислав Емирски, Диляна Мераджова, 

инж.Емил Войводов,Десислава Хаджиева, Борислав Беширов. ,,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 08.07.2022г., 

с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Неделино и неговите 

комисии за периода от 01.01.2022г. -31.06.2022г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 332/08.07.2022г. 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 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, Общински съвет-Неделино, 

Р Е Ш И: 

     Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Неделино и неговите комисии за 

периода от 01.01.2022г. –31.06.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: -11  

„ЗА“ – 11 

,,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 08.07.2022г., 

с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот – 

публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 8 кв. м. за 

продажба на закуски, находящо се в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 333/08.07.2022г. 

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

общинската собственост и чл. 17 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Неделино,  

Р Е Ш И: 

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

срок от 5 /пет/ години част от общински недвижим имот – публична общинска 

собственост, представляващ помещение (обект): „Лавка за продажба на закуски“ с 

площ 8.00 кв. м., находящо се на първия етаж от двуетажна масивна сграда с 

идентификатор 51319.502.126.4 по КК на гр. Неделино, с обща застроена площ 376 кв. 

м., построена в ПИ с идентификатор 51319.502.126, с обща застроена площ 9574 кв. м. 

и НТП: за обект комплекс за образование – СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино. 

2. Определя началната конкурсна цена /месечен наем/ на имота в размер на 

20.00 лв. без ДДС, съгласно НРПУРОИ. 

3. Размер на депозита за участие – 10 % от обявената начална конкурсна цена. 

4. Упълномощава Кмета на община Неделино да организира процедурата за 

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

издава заповед и сключи договор за изпълнение на процедурата по предходните точки. 

 

 

Гласували: - 11 

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

Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Владислав Емирски, 

Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов,Десислава Хаджиева, Борислав Беширов. 

,,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 08.07.2022г., 

с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Включване /Участие на Община Неделино при създаване на Местно 

партньорство Неделино за подаване на проектно предложение с цел кандидатстване за 

подготвителни дейности  по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и реализиране на 

проект съвместно  с Местно партньорство Ардино. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 334/08.07.2022г. 

 

На основание чл. 59, чл. 60, чл.61, чл.62, чл.63 и чл.64 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Неделино,   

РЕШИ: 

1. Одобрява включването на Община Неделино с БУЛСТАТ 000615043, със 

седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул.“Александър Стамболийски“ 

№104, в Местно партньорство Неделино с  партньори: Народно читалище  

„Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със седалище и адрес на управление 

с.Средец, общ.Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със 

седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ №3.  

2. Одобрява Община Неделино да бъде представляващ в създаденото Местно 

партньорство Неделино, като бъде водещ партньор в Местно партньорство 

Неделино и кандидатства за представяне на проект за финансиране по 

подмярка 19.1."Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020г., съвместно с Местно партньорство Ардино. 

3. Определя за свой и на Община Неделино представител в местното партньорство 

лицето: Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино.  

4. Упълномощава лицето Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино да 

подпише споразумение за местно партньорство между Община Неделино с 

БУЛСТАТ 000615043, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, 

ул.“Александър Стамболийски“ №104, в Местно партньорство – Неделино с 

 

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


Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 000611073, със седалище и 

адрес на управление с.Средец, общ.Неделино, и „ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК  

 

 

205224011, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ 

№3.  

 

5. Дава съгласие Община Неделино представляващ създаденото Местно 

партньорство- Неделино с партньори: Община Неделино с БУЛСТАТ 000615043, 

със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул.“Александър 

Стамболийски“ №104, Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 

000611073, със седалище и адрес на управление с.Средец, общ.Неделино, и 

„ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със седалище и адрес на управление 

гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ №3 да бъде партньор на Местно партньорство – 

Ардино  с партньори: Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 

108063110 със седалище и адрес на управление с.Жълтуша, общ.Ардино и 

«СОЛАК М.С.» ООД с БУЛСТАТ 108515544 със седалище и адрес на 

управление с.Бял Извор, общ.Ардино, Община Ардино с БУЛСТАТ 000235750, 

със седалище и адрес на управление гр.Ардино, ул.“Бели брези“ №31- водещ 

партньор и кандидат за представяне на проект за финансиране по подмярка 

19.1."Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" по Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020г. и за реализиране на проекта.  

 

6. Упълномощава лицето Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община Неделино да 

подписва Споразумение за партньорство за създаване на МИГ,  съгласно 

Приложение № 2 към Условията за кандидатстване по подмярка 19.1 "Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. между 

Местно партньорство Неделино с партньори: Община Неделино с БУЛСТАТ 

000615043, със седалище и адрес на управление гр.Неделино, ул.Александър 

Стамболийски“ №104, Народно читалище  „Напредък- 1962“ с БУЛСТАТ 

000611073, със седалище и адрес на управление с.Средец, общ.Неделино, и 

„ТЕДИ – АММ“ ЕООД с ЕИК 205224011, със седалище и адрес на управление 

гр.Неделино, ул „Стръмни рид“ №3 и Местно партньорство – Ардино с 

партньори: Народно Читалище „Родопска искра 1961”, с БУЛСТАТ 108063110 

със седалище и адрес на управление с.Жълтуша, общ.Ардино и «СОЛАК М.С.» 

ООД с БУЛСТАТ 108515544 със седалище и адрес на управление с.Бял Извор, 

общ.Ардино, Община Ардино с БУЛСТАТ 000235750, със седалище и адрес на 

управление гр.Ардино, ул.“Бели брези“ №31  - водещ партньор и кандидат за 

финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  

 

7. Определя за свой и на Община Неделино представител по изпълнение на 

проекта и подписване на споразумение за партньорство с Местно 

партньорство - Ардино лицето: Боян Радоев Кехайов – Кмет на Община 

Неделино.  

 



 

 

 

 

8. Дава съгласие за реализиране на проекта по подмярка 19.1 "Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и за 

включване  в територията на партньорството на всички населени места на 

Община Неделино. 

 

 

 

 

 

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 08.07.2022г., 

с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Предоставяне  земя от ОПФ с  индентификатор  51319.14.116 по 

кадастралната карта на гр. Неделино,община. Неделино, обл. Смолян. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 335/08.07.2022г. 

На   основание   чл.21 ,  ал.1 , т. 8  от  ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от ПЗР  към  ЗСПЗЗ, във 

връзка с чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл. 45д, ал.6 и чл.45ж ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и §  13и§14 

от ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ,  Общински  съвет –Неделино, 

 

Р Е Ш И : 

            Предоставя на Общинска служба по земеделие- Неделино за разпореждане 

поземлен имот-общинска собственост-имот с проектен индентификатор   51319.14.116 

с площ 2688 м2 / 2.688 дка./ по кадастралната карта на гр. Неделино,община   

Неделино,местност „Узун чеир”,с начин на трайно ползване-ливада, категория 8 

//осма//, при граници : имоти с идентификатори: 51319.14.87.,51319.14.123, 

51319.14.117,  51319.14.79, 51319.14.86,  /приложена скица –проект №15-463783-

29.04.2022 г. в М 1:500 на имот с проектен индентификатор  51319.14.116/ 

представляващ земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, предаден на   Община Неделино с 

протоколно решение № 36/28.07.2008 година на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

 

 

 

Гласували: - 11 

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

Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Владислав Емирски, 

Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, 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 редовно заседание на Общински съвет-Неделино,състояло се на 08.07.2022г., 

с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №314/13.05.2022г. 

взето с Протокол №36 на Общински съвет Неделино. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 336/08.07.2022г. 

Съгласно чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 62 от 

АПК,Общински съвет – Неделино, 

РЕШИ: 

 

 

 Поправя  допусната  очевидна фактическа грешка  в Решение № 

314/13.05.2022г. взето с Протокол № 36., като  Текстът „BG05M9OP001-6.002 – 

ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ се заменя с „BG05M9OP001-6.004 – ПАТРОНАЖНА 

ГРИЖА +КОМПОНЕНТ 2“.  

    В останалата си част Решение № 314/13.05.2022г. взето с Протокол № 36/13.05.2022г. 

остава непроменено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 11 

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

Гьоладжиев, Ружо Младенов, инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Владислав Емирски, 

Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов. 

,,ПРОТИВ“ – 0.,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

                                                                                

 

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