
 

 

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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Отчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от 

Европейския съюз  на  община Неделино за 2021г. 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 337/26.08.2022г. 

На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4  и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.140,ал.1 и ал.5 от ЗПФ,  от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Неделино, 

Общинския съвет –Неделино, 

 

РЕШИ : 

 

1.Приема Отчет за касово изпълнение на бюджета  в  община Неделино за 2021г., както 

следва: 

   1.1.По прихода 11 087 204 лева, разпределени по параграфи съгласно Приложение 

№1; 

   1.2.По разхода  11 087 204 лева, разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи съгласно Приложение №1; 

2.Приема отчета за извършените капиталови разходи, съгласно Приложение №2. 

3.Приема отчет за текущи разходи, съгласно Приложение №3 

3.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове, съгласно Приложение №4. 

4.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз от Разплащателна 

агенция, съгласно Приложение №5. 

5.Приема отчета по набирателната сметка  с код 33, съгласно Приложение №6. 

6.Информация за просрочени задължения от предходната година,разплатени от 

бюджета за 2021г.в размер на 123 620  лева, съгласно План –график   Приложение №7. 

7.Информация за просрочените   задължения  към 31.12. 2021г. в размер на 232 429 

лева, съгласно Приложение №8. 

8.Информация за просрочените   вземания   към 31.12.2021г. в размер на 299 003 лева, 

съгласно Приложение №8. 

9.Налични към 31.12.2021г. задължения за разходи в размер на  1 121 246 лева, 12,7% 

от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в 

размер на 4 8 802 347 лева, съгласно изискването на чл.94,ал.3,т.1 от ЗПФ, Приложение 

№9 
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10.Налични към 31.12.2021г.ангажименти за разходи са в размер на 4 678 047 лева, 53,1 

% от средногодишният размер на отчетните разходи за последните четири години в 

размер на  8 802 347 лева, съгласно изискването на чл.94,ал.3,т.2 от ЗПФ, Приложение 

№9. 

11.Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021г.,съгласно 

Приложение №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гласували: - 12 

,,ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинския  дълг  към  31.12.2021г. 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338/26.08.2022г. 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинския дълг, Общинския съвет –Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

 Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг в размер на 124 656 лева на 

община Неделино  през отчетната 2021 година, както и Приложение №15 „Информация 

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, 

дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции 

през 2021 година“, от което е видно на плащанията в размер на 124 656 лв. и остатъчен 

размер на  дълга в размер на 3 062 991 лв. към 31.12.2021г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла.   
 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 339/26.08.2022г. 

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

администрация, Общински съвет –Неделино, 

РЕШИ: 

           1. Одобрява закупуването на дезинфекционни материали и предпазни облекла на 

стойност 22 000.00 лв. 

           2. Упълномощава кмета на община Неделино да закупи дезинфекционните 

материали и предпазните облекла. 

           3. Дезинфекционните материали да се поставят на видни места, при 

необходимост да се раздават на участниците и жителите на община Неделино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0 ,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Закупуване на водопроводни тръби и неотложни аварийни дейности. 
 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340/26.08.2022г. 

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

администрация, Общински съвет –Неделино, 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие кмета на община Неделино да извърши допълнителни финансови 

разходи за доставка и извършване на изкопни работи  от собствени приходи и 

ремонт на помпената станция за с. Изгрев и с. Еленка с общ размер около 30 000лв. 

2. Упълномощава кмета на община Неделино да проведе преговори  и сключи 

договори за доставка и подмяна на водопровода и наемане на техника за полагане. 

3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

Мотиви: 

Подмяната на водопровода е от първостепенно значение за жителите на квартала 

с цел доставка на питейна вода и предотвратяване на аварии. 

Недопускане извършването на асфалтови дейности без да е подменен 

съществуващият водопровод. 

Чрез изграждане на водопровода ще се осигурят пожарни хидранти. 

Няма да се допусне финансираният проект от МРРБ да бъде компрометиран и 

община Неделино да претърпи финансови загуби. 

Ще се осигури питейна вода за нуждите на жителите на с. Изгрев и с. Еленка. 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от община Неделино в полза на ПУДООС, 

във връзка с реализация на проект „Усъвършенстване на системата за организирано 

събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до 

Регионално депо гр. Мадан“ 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 341/26.08.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Неделино: 

 І. Упълномощава  Кмета  на  Община  Неделино да подпише  Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),  в  размер на 

546 000,00 лева без ДДС за обезпечаване на безлихвен заем от ПУДООС за реализация 

на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране 

на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо гр. 

Мадан“. 

 ІІ. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

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

 Мотиви: 

 Реализирането на този проект ще създаде условия за оптимизиране на системата за 

събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци на територията на община 

Неделино при максимално удовлетворяване на санитарно-хигиенните изисквания, 

особено в условията на извънредна епидемична обстановка и икономическите 

изисквания за дейността. С неговото изпълнение се гарантира повишаване качеството 

на живот на жителите на общината и запазване на екологично чиста среда. 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0 ,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
 

                                                                                                                                                                                    

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС…/п/…/печат/ 
                                                                                                               /д-р Румен Младенов/ 
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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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 
ОТНОСНО: Постановление № 376 от 05.11.2021г. на стойност 1 900 000,00 лв. 

 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 342/26.08.2022г. 

 

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

администрация, Общински съвет –Неделино, 

РЕШИ: 

1. Одобрява да отпадне следния обект: „Текущ ремонт на път с.Еленка „  и на негово място  

да се чете обект: „Текущ ремонт на общински път SML 2174/III-8652 – Падина – 

П.К.Средец/ - Кундево в участък 1+300 км до 2+ 300 км до 2+ 400 км с дължина 1100м и 

съпътстващи улици в с.Кундево“, в писмо с  Изх.№ 04-12-73/25.11.2021г. изпратено в 

Министерство на финансите наименования на обектите по Постановление № 376 от 

05.11.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за отпускане еднократно нов заем от централния 

бюджет за рефинансиране на непогасения временен безлихвен заем от Централния 

бюджет на Република България на община Неделино. 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 343/26.08.2022г. 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл.3,т.5 от Закона за общинския дълг, чл.52, 

ал.1,т.2, чл.103, ал.1 и ал. 4 от Закона за публични финанси и чл.60, ал.1 от 

Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Неделино: 

 

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отпускане еднократно нов безлихвен заем от Централния бюджет 

на Република България на община Неделино за рефинансиране на непогасения 

размер на заема по реда на чл.103, ал.4 от ЗПФ при следните параметри: 

1. Валута на безлихвен заем – Български лев; 

2. Максимален размер на безлихвения заем -  3 000 000,00 лв.; 

3. Вид на заема – дългосрочен заем от Централния бюджет; 

4. Цел на заема – финансиране на временния касов недостиг на средства на община 

Неделино; 

5. Срок за погасяване на заема – 31.12.2025г.; 

6. Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет и изравнителна 

субсидия; 

7. Начин на обезпечаване – без обезпечение; 

8. Лихви, такси и комисионни – без лихви, такси и комисионни. 

 

II. Възлага на кмета на община Неделино да отправи мотивирано предложение – 

искане за отпускане на нов безлихвен заем пред Министерство на финансите, като 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по точка I. 
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III. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл.60, ал.1 

от Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 10, както следва: инж. Стойко Еленов, д-р Светозар Любомиров, д-р Румен 

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

Владислав Емирски,инж.Емил Войводов,Десислава Хаджиева. ,,ПРОТИВ“ – 0 

,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2, както следва: Надежда Тодорова, 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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на 

Закона за общинската собственост за поставяне на вендинг машина за студени напитки 

в ПИ с идентификатор 51319.503.880 по КК на гр. Неделино. 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 344/26.08.2022г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост, чл. 16 във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет – Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се извърши процедура по провеждане на публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на общински терен с площ 1.0 кв. м., 

представляващ част от ПИ с идентификатор 51319.503.880 по кадастрална карта, 

находящ се в гр. Неделино на ул. „Беломорска“, при осова точка 843, съгласно 

одобрена Схема за поставяне на преместваем обект на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ от 

гл. архитект на община Неделино, при следните конкурсни условия: 

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

20.00 лв. без ДДС, съгласно Тарифа за определяне на базисните /месечни/ наемни цени 

за кв. м. общински имоти – Приложение № 1 и Зони на територията на община 

Неделино – Приложение № 2 към Наредба № 2 на Общински съвет – Неделино. 

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

1.3. Срок за отдаване под наем на терена – 10 години от сключване на договора 

за наем; 

1.4. Предназначение на терена с площ 1.0 кв. м. – за търговска дейност; 

2. Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за откриване на 

процедура по провеждане на публично оповестен конкурс, която съдържа: описание на 

имота, вид на процедурата, началната конкурсна цена, дата, място и час на провеждане 
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на конкурса, начина и размера на плащане и срока за внасяне на депозита за участие и 

други конкурсни условия, съгласно настоящето решение, по реда на Глава VI от  

 

 

 

Наредба № 2 на Общински съвет – Неделино за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Заявление от Румен Радославов Кехайов с вх.№93-00-2650/24.11.2021г.за 

закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.501.613 по Кадастралната карта 

на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК-гр.София (с номер от предходен план УПИ X-336, кв.41 по ПУП на 

гр.Неделино от 1987г).  
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 345/26.08.2022г. 

На основание чл.21, ал.1 , т.8  от ЗМСМА, чл. 35,ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.47,ал.3 от 

Наредба №2реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет –Неделино,  

РЕШИ: 

 

        1.Определя Румен Радославов Кехайов с  адрес: с.Даскал-Атанасово, общ.Раднево 

за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ(Акт за 

частна общинска собственост №1378/21.07.2022г.)., при придобито и реализирано 

право на строеж на жилищна сграда, представляваща поземлен имот с идентификатор 

51319.501.613 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-

75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София (с номер от предходен 

план УПИ X-336, кв.41 по ПУП на гр.Неделино от 1987г) , с площ 681.00 кв.м.  

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 4 767.00 (четири хиляди 

седемстотин шестдесет и седем лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 2606.20лв. 

        3.Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за продажба на 

имота по т.1 от настоящето решение и сключи договор за продажба. 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0 ,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
 

                                                                                                                                                                                                                       

 

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

 

 

 

http://www.nedelino.bg/
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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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Заявление от Любо Райчев Дамянов свх.№93-00-1613/26.07.2021г.за 

закупуване на УПИ VII-413, кв.51 по ПУП на гр.Неделино от 1987г. с идентификатор 

51319.502.21 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-

75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София. 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 346/26.08.2022г. 

 

На основание чл.21, ал.1 , т.8  от ЗМСМА, чл. 35,ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.47,ал.3 от 

Наредба №2реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет-Неделино: 

 

        1.Определя Любо Райчев Дамянов с  адрес:гр.София,ж.к.„Гоце Делчев“,Бл.243, 

Вх.А, ет.1, ап.2 за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА 

ЗЕМЯ(Акт за частна общинска собственост №1385/08.08.2022г.., при придобито и 

реализирано право на строеж на жилищна сграда, представляваща ПИ с идентификатор 

51319.502.21 по Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-

75/19.11.2021г. на Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София.(с номер от предходен 

план УПИVII-413, кв.51 по ПУП на гр.Неделино от 1987г.) 

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 7581.00 (седем хиляди  

петстотин осемдесет и едно лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

Данъчната оценка на имота е 3284.30лв. 

        3.Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за продажба на 

имота по т.1 от настоящето решение и сключи договор за продажба. 

 

 
 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Заявление от Тихомир Миланов Сандаров с вх.№93-00-1247/18.08.2022г.за 

закупуване на поземлен имот с идентификатор 51319.501.193 по Кадастралната карта 

на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК-гр.София(с номер от предходен план УПИ XVI-181, кв.5 по ПУП на 

гр.Неделино от 1987г). 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 348/26.08.2022г. 

На основание чл.21, ал.1 , т.8  от ЗМСМА, чл. 35,ал.3 от ЗОС , във връзка с чл.47,ал.3 от 

Наредба №2реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет – Неделино: 

 

        1.Определя Тихомир Миланов Сандаров с  адрес:гр.Неделино, общ.Неделино, 

обл.Смолян, ул.„Здравец“№10 за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 

ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 51319.501.193 по 

Кадастралната карта на гр.Неделино,одобрена със Заповед №РД-18-75/19.11.2021г. на 

Изпълнителния Директор на АГКК-гр.София( с номер от предходен план УПИ XVI-

181, кв.5 по ПУП на гр.Неделино от 1987г), с площ на целия имот 454.00 кв.м., при 

придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда. 

 Имота е актуван с акт за частна общинска собственост №1384/29.07.2022г 

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 3 178(три хиляди сто 

седемдесет и осем лв.), съгласно оценка на независим оценител. 

        3.Упълномощава Кмета на община Неделино да издаде заповед за продажба на 

имота по т.1 от настоящето решение и сключи договор за продажба. 

 

 
 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Заявление от Филка Антимова Кадиева и наследниците на Стоян Иванов 

Кадиев и Здравко Стоянов Кадиев с вх.№93-00-1248/18.08.2022г. за прекратяване на 

съсобствеността в ПИ с идентификатор 51319.503.698( с номер от предходен план 

УПИVII-973,кв.117 по ПУП на гр.Неделино) чрез продажба частта на общината. 
 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349/26.08.2022г. 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 36,ал.1,т.2 от ЗОС във връзка с чл. 42, ал.2 

от НРПУРОИ, Общински съвет-Неделино: 

 

  1.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Неделино и 

наследниците на Стоян Иванов Кадиев и Здравко Стоянов Кадиев , чрез продажба  

частта на общината в ПИ с идентификатор 51319.503.698 (с номер от предходен план 

УПИVII-973,кв.117 по ПУП на гр.Неделино), при граници на целия 

имот:51319.503.700; 51319.503.785; 51319.503.699; 51319.503.685; 51319.503.687; 

51319.503.890;51319.503.690; 51319.503.697. 

           Община Неделино е собственик на 26.00 /415.00кв.м. идеални части ,съгласно 

Акт за частна общинска собственост №1386/10.08.2022г. 

           Наследниците на Стоян Иванов Кадиев и Здравко Стоянов Кадиев – 

Радостинка Митева Кадиева; Надка Стоянова Гудева; Андрей Стоянов Кадиев; 

Веселин Стоянов Кадиев; Филка Антимова Кадиева; Вера Здравкова Кадиева и 

Мирослава Здравкова Кадиева са собственици на 389.00 /415.00 кв.м.идеални части 

от ПИ с идентификатор 51319.503.698 (с номер от предходен план УПИVII-973,кв.117 

по ПУП на гр.Неделино), съгласно Договор за покупко-продажба от 17.05.2004г. 

          Данъчната оценка на общинската част е 111.80 лв. 

2.Одобрява пазарна цена  и определя цена за частта на общината (26.00 /415.00кв.м. 

идеални части) с площ 26.00 кв.м. в размер на   182.00лв.   без ДДС, съгласно оценка на 

независим лицензиран оценител. 

3.Упълномощава Кмета на община Неделино осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 
 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, Надежда Тодорова. 

,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Отписване на поети задължения по договори към 31.12.2016г. в община 

Неделино- ,,БЮДЖЕТ“ И ,,ИБСФ“. 
 

 

След проведеното  поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350/26.08.2022г. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за 

публичните финанси и чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, 

Общински съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие за отписване поети задължения по договори към 31.12. 2016 г. с 

общи партиди по сметка 9200 по аналитична оборотна ведомост за периода от 

01.01.2016г. до 31.07. 2022г. в „СЕС“в дейност 248  и „БЮДЖЕТ“. 

2. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимото отписване от 

счетоводната система „ Ажур“ на община Неделино, поети задължения по 

договори с общи партиди по сметка 9200 с общо салдо на стойност 2 586 832.30 

лв.  в „ИБСФ“ към 31.12.2016г. и „БЮДЖЕТ“ 3 522 267,66 лв. към 31.12.2016г.. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено до Директор Дирекция "ФСД, Б, ЧР, МДТ 

и АПО"- главен счетоводител . 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл.60, ал.1 

от Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 10, както следва: инж. Стойко Еленов, д-р Светозар Любомиров, д-р Румен 

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

Владислав Емирски,инж.Емил Войводов,Десислава Хаджиева. ,,ПРОТИВ“ – 0 

,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2, както следва: Надежда Тодорова, Диляна Мераджова. 

 

 
 

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                     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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Приемане и утвърждаване на Годишен план за развитие на социалните 

услуги в община Неделино за 2023г. 
 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351/26.08.2022г. 

 

         На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.38 от  Закона за социалните 

услуги и  чл.43, ал.2 от Наредба за планиране на социалните услуги, Общински съвет-

Неделино, 

 

РЕШИ: 

  Одобрява Годишния  план за развитие на социалните услуги в община Неделино за 

2023 година - неразделна част от настоящото решение , съгласно Приложение  №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на 

община Неделино за учебната 2022/2023 година. 
 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352/26.08.2022г. 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, 

ал. 1, ал. 3, ал. 4 и чл. 256, ал. 1, т. 4 и ал. 4 от ЗПУО, Общински съвет – Неделино,    

РЕШИ: 

 Утвърждава мрежа от образователни институции на територията на община 

Неделино за учебната 2022/2023 година, както следва: 

1. УЧИЛИЩЕ 

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино 

2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

- Детска градина „Слънце“ гр. Неделино 

- Детска градина „Пролет“ гр. Неделино 

 

 

 

 

 

 

 

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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на 

община Неделино за учебната 2022/2023 година. 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 353/26.08.2022г. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Неделино, 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие през учебната 2022/2023 г. да се провежда обучение с брой 

ученици, който е по-малък от минималния в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино, както следва: 

- две паралелки 2 клас – 24 ученици, 8 

- две паралелки 3 клас – 28 ученици, 4 

- една паралелка 4 клас – 15 ученици, 1 

- една паралелка 6 клас – 16 ученици, 2 

- една паралелка 7 клас – 17 ученици, 1 

- една паралелка 8 клас – 12 ученици, 6 

- две паралелки 9 клас – 28 ученици, 8 

- две паралелки 10 клас – 31 ученици, 5 

Професионални: 

- две паралелки 8 клас – 33 ученици, 3 

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, определя 

допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

единни разходни стандарти да се осигурят, след решение на Общински съвет – гр. 

Неделино по предложение на Кмета на общината въз основа на данни от НЕИСПУО, 

след доказана необходимост. 

 

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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Предложение за включване на ДГ „Пролет“  гр. Неделино в Списъка на 

средищните детски градини и  училища за учебната 2022/2023 г. 
 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354/26.08.2022г. 

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

местната администрация, чл. 3, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 

г., Обн. ДВ, бр. 53/94.07.2017 г. и чл. 53, ал. 5 от ЗПУО, Общински съвет – Неделино: 

 

 

 

1. Приема списък на предложените детски градини или част от тях в други 

населени места от Община Неделино за учебната 2022/2023 г., съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на община Неделино да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по 

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

– гр.Смолян. 

 
 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 355/26.08.2022г. 

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,Общински съвет – 

Неделино, 

РЕШИ: 

 

I. Упълномощава г-н Боян Радоев Кехайов – Кмет на община Неделино да гласува в 

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, както следва: 

 

1. „ЗА“ Обсъждане и съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие на 

дейността на„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян, като ВиК оператор за 

периода 2022-2026г. 

 2. „ЗА“ Обсъждане и приемане на подробна инвестиционна програма на ,,ВиК“ ЕООД- 

Смолян за инвестиции в активи, публична държавна и публична общинска собственост 

през 2022г. 

 

3. Други – съобразно интересите на община Неделино 

 

4. Възлага на кмета на община Неделино да изпрати копие от решението на Общински 

съвет – Неделино за позицията и мандатът на представителя на общината на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 

ЕООД – гр.Смолян 

       

 II. При невъзможност на кмета 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 29.08.2022 

г., Общински съвет - Неделино упълномощава г-н Костадин Тотев – Заместник-кмет 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 29.08.2022 г. за провеждане на присъственото 

извънредно 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: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,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 26.08.2022г., 

с Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Определяне на пътни трасета като обекти с публично общинско значение и 

упълномощаване на кмета на Община Неделино за предприемане на последващи 

действия за допълнение и изменение на списъка на общинските пътища.   

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356/26.08.2022г. 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет -Неделино 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя пътни трасета:  

− SML1171: /III-8652/ Неделино – Средец – Гърнати- мах. Мазълско – 

мах. Марамати, в уастък от с. Средец - с. Гърнати - мах. Мазълско - 

мах. Марамати; 

− SML3181: (SML1171, /ІІІ - 8652, Падина – Неделино/ - мах. Марамати) 

– с. Еленка; 

− SML3180: /SML3181/ с. Еленка – мах. Фазлево; 

− няма номер: (SML3181, SML1171 - с. Еленка) – мах. Диманови 

колиби; 

− SML3196: / SML1171, п.к. Изгрев – Средец/ – с. Кочани; 

− SML3197: (SML3196 /п.к. Изгрев-Средец/ - с. Кочани) – с. Диманово; 

− SML3184: (ІІІ - 8652, Падина – Неделино) – мах. Пункови колиби; 

− SML3185: (ІІІ - 8652, Падина – Неделино) – мах. Айвазови колиби; 

− SML3182: (ІІІ - 8652, Падина – Неделино) Неделино – мах. Личеви 

колиби - (SML3181, SML1171 - с. Еленка); 

− SML3187: (ІІІ - 8652, Падина – Неделино) Неделино – мах. Филипови 

колиби; 

− SML3176: /SML3196/ с. Кочани - мах. Раевица; 

− SML3177: /SML3176, с. Кочани - мах. Раевица/ - мах. Учурума; 

− SML3191: /SML2173, Неделино - с. Върли дол/ - с. Оградна, кв. 

Карабовци; 

− SML3193: /III-8652/ Неделино - мах. Стойкови колиби - мах. 

Омаревски колиби; 
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− SML3192: /SML3193, Неделино - мах. Омаревски колиби/ - мах. 

Стойкови колиби - мах. Йорданови колиби; 

− няма номер: (SML3191, Неделино - с. Оградна) – мах. Годумови 

колиби; 

− SML3179: /SML3170, Неделино - с. Крайна/ - мах. Беширови колиби 

− IV 86533: (SML3170, Неделино – Крайна) – Граница общ. (Златоград - 

Неделино) – /KRZ 2103, III – 867 – Долен/,  

като обекти (трасета) с публично общинско значение. 

 

2. Упълномощава кметът на Община Неделино да предприеме 

последващи действия за допълване  и изменение на списъка на общинските 

пътища по реда на чл.3, ал.4 от Закона за пътищата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, 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, 

Надежда Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0 ,,ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                       

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

 

 


