
 

 

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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Приемане на програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост за 2023г. 

 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 372/21.12.2022г. 

     На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 и ал.9 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет –Неделино: 

 

Приема годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2023година.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Отчет за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община 

Неделино за периода 07.06.2022г-11.06.2022г. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 373/21.12.2022г. 

На основание чл.21,ал.1.т.6 и  т.23 от ЗМСМА, ПМС №115/03.06.2004г. и Решение № 

320, прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Неделино, състояло се на 

13.05.2022г., с Протокол № 36, Общински съвет –Неделино: 

 

 Приема отчета за командировъчни разходи в чужбина на кмета на община Неделино за 

периода 07.06.2022г. – 11.06.2022г. в общ размер на стойност 14801,44лв., от които 

9625,07лв. са възстановени, а 5176,37лв. са за сметка на община Неделино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда 

Тодорова. ,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 374/21.12.2022г. 

 

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

Общински съвет – Неделино: 

 

        1.Определя Райна Стефанова Русева с  адрес:гр.Неделино, общ.Неделино, 

обл.Смолян, ул.„Първи май“№56 за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, представляваща поземлен имот с идентификатор 

51319.501.133 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 УПИ V, кв.27 по ПУП на гр.Неделино от 1987г), с площ на целия имот 

484.00 кв.м., при придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда. 

 Имота е актуван с акт за частна общинска собственост №1392/02.11.2022г. 

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 3 388, 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, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда 

Тодорова. ,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Осигуряване на допълнителни средства необходими за храна във връзка с 

драстичното покачване на цените на хранителните продукти през 2022г.  
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 375/21.12.2022г. 

На основание чл. 21,ал.1,т.6 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет- Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява искането от Директора на ЦНСТПЛФУ-Неделино- г-н Слави 

Стефанов Докторов. 

2. Възлага на Кмета на Община Неделино- г-н Боян Кехайов при възможност да 

подсигури исканата сума в размер до 9 000лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ –12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за възлагане на услуга от общ икономически интерес 

услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в 

община Неделино“. 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 376/21.12.2022г. 

 

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

администрация  ,чл.25, ал.2, т.5 от Закона за социалните услуги ,във връзка с Решение 

на ЕК за УОИИ от  20.12.2011,относно прилагането на чл.106, параграф 2 от договора  

за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга , предоставена на определени предприятия , 

натоварени с  извършването на услуги от общ икономически интерес , и в изпълнение 

на проект ,,Грижа в дома в община Неделино ), финансиран  по Програма ,,Развитие на 

човешки ресурси ‘’ 2021-2027г. ,Общински съвет –Неделино, 

РЕШИ: 

    

1. Възлагане предоставянето на услуга  от общ икономически интерес  ,,Грижа в дома 

в община Неделино ‘’по Процедура BG05SFPR002-2.001  ,,Грижа в дома ‘’ за 

предоставяне безвъзмездна финансова помощ по Програма ,,Развитие на човешките 

ресурси „2021-2027г. , Приоритет 2 ,,Социално включване и равни възможности „ , 

за срока на реализиране на проекта,финансиран по програма ,,Развитие на човешки 

ресурси  2021-2027г. на Дирекция „ФСД,Б,ЧР,МДТ и АПО“ към община Неделино ; 

2. Възлага  на кмета на община Неделино да изготви Акт /Заповед за възлагане /в 

съответствие с Решение на  Комисията от 20 декември 2011г. ,относно прилагането 

на член 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за 

държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга,предоставена 

на определени предприятия ,натоварени с извършването  на услуги от общ 

икономически интерес . 

3. Услугата (Грижа в дома ),като услуга от общ икономически интерес да се 

предоставя безвъзмездно  на потребителите в рамките на реализирането  на проект 

,,Грижа в дома в община Неделино ” , финансиран по Програма ,,Развитие на 

човешките ресурси 2021-2027г.’’  

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

 

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


 

МОТИВИ: Възлагането на услугата от общ икономически интерес ще доразвие и 

надгради съществуващите социални услуги в общината, ще доведе до успешна 

реализацията на проект „Грижа в дома в община Неделино“ , както ще се отговори на 

актуалните нужди и потребностите на уязвимите групи. 

 

 

 

 

 

Гласували: -12  

„ЗА“ – 12 

,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална 

услуга „Грижа в дома“ по проект №  BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в 

община Неделино“. 

 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 377/21.12.2022г. 

На основание чл. 21 ал.1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и при мотиви, изложени в Докладна записката,Общински 

съвет –Неделино: 

 

 

1. Приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга 

„Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0020-С01 „Грижа в дома в община 

Неделино“ и е неразделна част от настоящото решение 

2. Възлага на Кмета на Община Неделино да предприеме необходимите 

дейности по изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Продажба на земя-частна общинска собственост по чл.35, ал.3 от ЗОС. 
 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 378/21.12.2022г. 

                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 №2 реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет –Неделино: 

 

        1.Определя Румен Росенов Моллов с  адрес:гр.Неделино, общ.Неделино, 

обл.Смолян, ул.„Явор“за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 

ОБЩИНСКА ЗЕМЯ, представляваща 351.50 идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 51319.501.32 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 XII-4, кв.3 по ПУП на гр.Неделино от 1987г), при 

придобито и реализирано право на строеж на жилищна сграда. 

 Имота е актуван с акт за частна общинска собственост №1390/27.10.2022г. 

        2. Одобрява пазарна оценка и определя цена в размер на 2 457.00лв., 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, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално 

строителство и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на средствата за 

финансиране на обекти от поименния списък за основен ремонт и строителство и 

придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи от община Неделино 

през 2022 г. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 379/21.12.2022г. 

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

публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

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

Неделино, Общински съвет – Неделино: 

 

1. Одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, 

както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата 

субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2022г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно 

Приложение № 1. 

2. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимата актуализация 

по бюджета на общината. 

3. Дава съгласие на основание чл. 60, ал.1 от АПК да бъде допуснато 

предварително изпълнение на настоящото решение. 

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

МДТ и АПО" в седем дневен срок от приемането му. 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда 

Тодорова. ,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Заявление от Николай Димитров Марангозов с вх. № 93-00-

1269/22.08.2022г. за закупуване на Поземлен имот с идентификатор 51319.502.395 чрез 

публичен търг с тайно наддаване. 

 
 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 380/21.12.2022г. 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.59,ал.1 от Наредба 

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

Общински съвет-Неделино: 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 51319.502.395 (с № от предходен план УПИ III, кв.109 по ПУП 

на гр. Неделино), с площ 762.00 кв.м.  

Имота е актуван с Акт за частна общинска собственост №1391/02.11.2022г. 

2. Одобрява пазарна оценка и определя първоначална тръжна цена на имота в 

размер на 5 334.00, съгласно оценка на независим 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, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда 

Тодорова. ,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Одобряване на  План-сметка за разходите по събиране, транспортиране и 

обезвреждане в депа или други съоръжения и инсталации на битовите отпадъци, както 

и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места  на територията на община Неделино за 2023г. 
 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 381/21.12.2022г. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.3, т.2, от Закона 

за местните данъци и такси, и чл.20 от Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино,Общински съвет-

Неделино, 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява План-сметка на разходите по събиране, транспортиране и обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други инсталации и съоръжения, както и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в община Неделино за 2023г., в 

размер на 432 861,00 лв., съгласно Приложение 1, което е неразделна част от 

настоящото решение. 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда 

Тодорова. ,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Неделино за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект: „Реконструкция на водопроводна 

мрежа  по ул. „Александър Стамболийски” от о.т. 1 до о.т. 605 на гр. Неделино. 
 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 382/21.12.2022г. 

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

   

 

1. Дава съгласие на Община Неделино да  кандидатства за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект:  „Реконструкция на 

водопроводна мрежа  по ул. „Александър Стамболийски” от о.т. 1 до о.т. 605 на гр. 

Неделино, Община Неделино, област Смолян” 

2. Удостоверява, че дейностите по проекта съответстват на приоритетите в Плана за 

интегрирано развитие на община Неделино за периода 2021 – 2027 г. 

3.  Упълномощава Кмета на Община Неделино да извърши всички последващи действия. 

4. Дава съгласие да бъде опуснато предварително изпълнение на настоящото решение на 

основание чл.60, ал.1 от АПК. 

 

Мотиви: 

С оглед защита на особено важни обществени интереси, свързани с възможността за 

кандидатстване на Община Неделино с проектно предложение пред Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за подмяна на компрометираната водопроводна мрежа на ул. 

„Александър Стамболийски” от о.т. 1 до о.т. 605 на гр. Неделино, с цел подобряване на 

влошените показатели на качеството на питейната вода е необходимо предварително 

изпълнение на настоящето решение. 

 

 

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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Общинския бюджет към 30.11.2022г. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 384/21.12.2022г. 

На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с  чл.124 и 125 от ЗПФ, чл.51, ал.2 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Неделино, Общинският съвет- Неделино, 

РЕШИ: 

    1. Приема  уточнен  план на бюджета на Община Неделино  към м.Ноември 2022 г. 

по прихода и разхода, по функции и параграфи, както следва:  

 

По прихода / Табл.1 и Приложение №1/  

 

                                                                              Било                  Става  

                                                                9 262 350 лв.         12 913 063 лв.  

 

По разхода / Табл.2 и Приложение №2 /  

 

                                                                              Било                 Става  

                                                                 9 262 350 лв.        12 913 063 лв.   

 

   2. Приема  уточнен  план на средствата от европейския съюз  на Община Неделино  

към м. Ноември 2022 г. по прихода и разхода, по функции и параграфи, в размер на 

860 802 лв., от тях: 

 

-     28 836 лв.    ОП РЧР проект „Нова възможност младежка заетост“;  

-  52 392 лв. ОП РЧР проект „Наука и образование за интелигентен растеж”;  

- 135 325 лв. ОП проект „Фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица”; 

 - 522 923 лв.  ДФЗ „РА“ 

 - 121 326 лв.  ОП РЧР проект „ Патронажна грижа+“ 

 

 

 

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


 

  3. Възлага на кмета на общината да отрази промяната по бюджета.  

 

 

 

 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, 

инж.Емил Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, 

Диляна Мераджова, Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 
 

ОТНОСНО: Заявление от Валери Димчев Демиров с вх.№93-00-1694/21.10.2022г. с искане за 

отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 

 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 385/21.12.2022г. 

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

собственост, във връзка с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет –Неделино: 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 6(шест)години , тъй 

като имота не е обработван повече от две стопански години. 

Имота се отдава под наем  на Валери Димчев Демиров с адрес:общ.Неделино,обл. 

Смолян,с.Тънка Бара, който желае  да наеме земеделска земя от общинския поземлен фонд, 

представляваща:Поземлен имот с идентификатор 73883.12.36 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-807/13.11.2019г. на Изпълнителен 

Директор на АГКК и с номер по предходен план :012036, с  площ 2530 кв.м., НТП : Ливада, 

категория:девета, находяща  се в местността „Дюзенлик“ . 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане определено от 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-01/04.01.2022г. на директора на ОД „Земеделие“- 

Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 20.00 (двадесет)лв. /дка или всичко за 

наетата земя 50.60 лв.(петдесет лева и шестдесет  стотинки) 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по изпълнение на 

настоящото решение и да сключи договор за наем на земята. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

     Мотиви:  

      Във връзка с  отстраняване на нередовности в приложената документация към ДФЗ и 

предвид това,че сроковете за отстраняването са твърде кратки по Подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 

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

заетостта, разкриване на работни места, както и намаляване на сезонните колебания в заетостта 

а обема на изискваната документация, която трябва да се представи е голям е необходимо да 

бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ – 12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, инж.Емил 

Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, 

Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда Тодорова. ,,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 21.12.2022г., 

с Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Заявление от Борис Димов Ангелов с вх.№93-00-1738/26.10.2022г. с искане 

за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд. 
 

След проведеното поименно гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 386/21.12.2022г. 

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

собственост, във връзка с чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет –Неделино: 

 

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 10(десет)години 

поземлен имот с идентификатор 51319.16.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед РД-18-75/19.11.2021г. на Изпълнителен Директор на АГКК и с номер по 

предходен план :002800, с  площ 2197 кв.м., НТП : Пасище, категория:осма, находяща  се в 

местността „Въйлово“на  Борис Димов Ангелов с адрес: гр.Неделино, общ.Неделино, 

обл.Смолян, ул. „Добри Чинтулов №29“. 

2. Определя годишна наемна цена съгласно средно годишно рентно плащане определено от 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-01/04.01.2022г. на директора на ОД „Земеделие“- 

Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ в размер на 20.00 (двадесет)лв. /дка или всичко за 

наетата земя 43.94лв.(четиридесет и три лева и деветдесет  и четири стотинки) 

3. Упълномощава  Кмета на община Неделино да извърши всички действия по изпълнение на 

настоящото решение и да сключи договор за наем на земята. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

     Мотиви:  

      Във връзка с  отстраняване на нередовности в приложената документация към ДФЗ и 

предвид това,че сроковете за отстраняването са твърде кратки по Подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ 

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

заетостта, разкриване на работни места, както и намаляване на сезонните колебания в заетостта 

а обема на изискваната документация, която трябва да се представи е голям и поради това е 

необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение. 

 

Гласували: - 12 

„ЗА“ –12, както следва: инж. Стойко Еленов, Асен Белев, Владислав Емирски, инж.Емил 

Войводов, д-р Румен Младенов, Стефан Гьоладжиев, инж. Огнян Бабачев, Диляна Мераджова, 

Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда Тодорова. ,,ПРОТИВ“ – 0, 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –0. 

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