
 

 

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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията 

на Община Неделино като местна дейност по смисъла на Закона за публичните 

финанси и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“. 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 358/21.10.2022г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал.1, т.7, чл.27, ал.3 от 

ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси и в изпълнение на 

изискванията за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на БФП 

BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд по ПХОМП 2021-2027г., Общински съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

2. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 Топъл 

обяд по ПХОМП 2021-2027г., 

3. Упълномощава кмета на Община Неделино да предприеме всички необходими 

действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 Топъл 

обяд по ПХОМП 2021-2027г., както и да извърши всички последващи действия, 

във връзка с изпълнението на настоящото решение. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето 

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

 

 

 

 

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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 

„ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 359/21.10.2022г. 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Неделино: 

 

 

1. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027 – в установените срокове и параметри определени от Програмата. 

2. Дава съгласие и разрешава на кмета на община Неделино да подпише формуляр за 

кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  

3. Възлага на кмета на Община Неделино последващите, съгласно закона действия, 

като услугата „Грижа в дома", финансирана по ПРЧР 2021-2027 г. при одобрение да се 

ползва от потребителите в Община Неделино без заплащане на такса. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето решение 

на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

 

 

 

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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Неделино с проектно предложение по целева 

програма,, Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд ,, 

Социална закрила“ по реда на чл.27, ал 1 т.2 от Закона за социално подпомагане. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 360/21.10.2022г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно Условията за 

кандидатстване по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона 

за социално подпомагане, Общински съвет – Неделино: 

 

1. Дава съгласие община Неделино да кандидатства и изпълнява проектно 

предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл 

обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл. 27, ал.1, т. 2 от 

Закона за социално подпомагане; 

2. Дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 20,01% от общия бюджет на 

проектното предложение; 

3. Дава съгласие община Неделино да заплати цялата сума при доставката на 

автомобила, като частта, представляваща съфинансиране от Фонд „Социална 

закрила“ бъде възстановена след приемане на извършените дейности. 

4. Възлага на Кмета на община Неделино да извърши всички необходими действия при 

кандидатстване и реализиране на проекта. 

5. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето решение 

на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

Мотиви:  

 Предвид краткия срок, а именно 25 ноември 2022 г., в който Община Неделино 

трябва да изпрати проектното предложение и документите към него в Министерство на 

труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила“ и обстоятелството, че един от 

критериите за подбор е поредността на входиране на проектните предложения е 

необходимо предварително изпълнение. 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 11, както следва: д-р Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, Надежда 

Тодорова, Десислава Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски. ,,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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Промяна и допълване на разчета за финансиране на капиталовите разходи 

за 2022г. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 361/21.10.2022г. 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните 

финанси, чл. 36 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Неделино, и съгласно ПМС №229 от 29.07.2022г. 

Общински съвет – Неделино, 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява промяната на поименния списък  за капиталови разходи на Община 

Неделино за 2022г., в размер на 55600лв. не одобрени по чл.55 от ЗДБРРБ. 

2. Одобрява разпределението на допълнителна целевата субсидия за капиталови 

разходи, предоставени с ПМС №229 от 29.07.2022г. в размер на 250 000 лв. по 

обекти. 

3. Възлага на кмета на Община Неделино да отрази горепосочените промени в 

бюджета на Община Неделино за 2022г. по функции, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящето решение. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето решение 

на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

 

Гласували: - 11 

„ЗА“ – 10, както следва: д-р Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, Надежда Тодорова, Десислава 

Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски. ,,ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  

1, както следва: инж.Емил Войводов.  

 

 

 

                                                                 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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

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

недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 

12 кв. м.  Шивашко ателие за  изработка на носии, 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 

№ 362/21.10.2022г. 

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: 

 

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): „Шивашко ателие за изработка на носии“ с площ 

12.00 кв. м., находящо се на първия етаж от четириетажна масивна сграда с 

идентификатор 51319.502.126.1 по КК на гр. Неделино, с обща застроена площ 996 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 30.00 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 Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, Надежда 

Тодорова, Десислава Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски. ,,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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Заявление с вх.№93-00-1262/19.08.2022г., допълнено с писмо от 

14.06.2017г. от Фидан Анчев Личев за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ 

/Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване/ на поземлени имоти с 

идент. № 51319.19.21 и 51319.19.23, м. „Лъчеви колиби“, землище на гр. Неделино, 

общ. Неделино, област Смолян.   

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 363/21.10.2022г. 

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

местната администрация, и чл. 124а и 124б  ал. 1, Общинският съвет –Неделино, 

 

РЕШИ: 

1. Разрешава на Фидан Анчев Личев да изработи за своя сметка проект за ПУП-

ПРЗ  (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна на 

предназначението на земеделски поземлени имоти с идент. № 51319.19.21 и 

51319.19.23, м. „Лъчеви колиби“, землище на гр. Неделино, общ. Неделино, област 

Смолян, за площадка за проектиране на вилни сгради в устройствена зона „Ов“ с 

устройсвени показатели: височина на застрояване - до 7м, плътност - до 40%, К инт. - 

до 0,8, плътност на озеленяване над 50% при свободно застрояване.  

2. Одобрява задание за изработване на ПУП в обхват на поземлен имоти  с 

идент. № 51319.19.21 и 51319.19.23, м. „Лъчеви колиби“, землище на гр. Неделино, 

общ. Неделино, област Смолян. 

 

 

 

 

 

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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

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

общинската собственост за поставяне на вендинг машина за топли напитки в ПИ с 

идентификатор 51319.503.686 по КК на гр. Неделино. 

  

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 364/21.10.2022г. 

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: 

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

за отдаване под наем на общински терен с площ 1 кв.м., представляващ част от ПИ с 

идентификатор 51319.503.686 по кадастралната карта, находящ се в гр. Неделино на ул. 

„Александър Стамболийски“ №34, при осова точка 829, 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 30.00 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 – 5 години от сключване на договора за наем; 
1.4. Предназначение на терена с площ 1 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 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: - 11 

„ЗА“ – 11, както следва: д-р Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, Надежда 

Тодорова, Десислава Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски. ,,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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Заявление от „Милиен ВМ“ ЕООД с управител Виолета Златкова 

Михайлова чрез продажба частта на общината. 

 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие 

следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 365/21.10.2022г. 

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 „Милиен 

ВМ“ ЕООД- действащ чрез управителя си Виолета Златкова Михайлова, чрез продажба  

частта на общината в ПИ с идентификатор 51319.502.455(с номер от предходен план 

УПИ XVII-1349,кв.113 по ПУП на гр.Неделино), при граници на целия 

имот:51319.502.346; 51319.502.363; 51319.502.454. 

           Община Неделино е собственик на 68.00/801 кв.м. идеални части от ПИ с 

идентификатор 51319.502.455, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№1387/12.09.2022г. 

         „Милиен ВМ“ ЕООД- действащ чрез управителя си Виолета Златкова 

Михайлова е собственик на 737.00 кв.м. от ПИ с идентификатор 51319.502.455,  

съгласно Нотариален акт №172/2017г.  

2.Одобрява пазарна цена  и определя цена за частта на общината 68.00/801 кв.м. 

идеални части от ПИ с идентификатор 51319.502.455 с площ 68.00 кв.м. в размер на   

476.00лв. 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: - 11 

„ЗА“ – 11, както следва: д-р Румен Младенов,инж. Стойко Еленов, Стефан Гьоладжиев, 

инж. Огнян Бабачев, Асен Белев, Диляна Мераджова, инж.Емил Войводов, Надежда 

Тодорова, Десислава Хаджиева, Ружо Младенов,Владислав Емирски. ,,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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура 

BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2021-2027. 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 366/21.10.2022г. 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Неделино: 

 

 

1. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2021-2027 – в установените срокове и параметри определени от 

Програмата. 

2. Дава съгласие и разрешава на кмета на община Неделино да подпише и подаде 

формуляр за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на 

общинския капацитет по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.  

3. Възлага на кмета на Община Неделино последващите, съгласно закона действия. 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящето решение 

на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

 

 

Гласували: - 11  

„ЗА“ –  11 

,,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 21.10.2022г., 

с Протокол № 41 

 
ОТНОСНО: Определяне на поименния състав за участие в специализираните органи /комисии/ 

към Общински съвет-Неделино. 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 367/21.10.2022г. 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 от Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация , във 

връзка чл. 52, ал.4 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет -

Неделино, 

РЕШИ: 

Определя поименния състав за участие в специализираните органи /комисии/ на Общински 

съвет- Неделино, както следва: 

 

1. Специализиран орган “Контролен съвет на средствата от ЕС за съответния програмен период 

и надзор на дейностите по чистота, озеленяване и благоустрояване: 

Председател: Стефан Иванов Гьоладжиев 

Зам. Председател: Десислава Милкова Хаджиева 

Членове: Огнян Стойков Бабачев 

Емил Василев Войводов 

                Стойко Димитров Еленов 

2. Специализиран орган “Съвет за местно икономическо развитие-МИР” 

Председател: Асен Емилов Белев 

Зам. Председател: Владислав Веселинов Емирски 

Членове:   Ружо Асенов Младенов 

                  Стефан Иванов Гьоладжиев 

                  Диляна Александрова Мераджова 

 

3. Специализиран орган “Квартални и обществени съвети, общински форуми” 

Председател: Владислав Веселинов  Емирски 

Зам. Председател:Асен Емилов Белев 

Членове: Светозар Асенов Любомиров 

                  Надежда Красимирова Тодорова 

                  Ружо Асенов Младенов 

 

 

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

