
 

 

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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

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

комисии за периода от  01.07.2022г-31.12.2022г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 387/26.01.2023г. 

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

местната администрация и чл. 16, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет -Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация, Общински съвет –Неделино, 

Р Е Ш И: 

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

периода от 01.07.2022г. –31.12.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –13 

,,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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 
ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №383 от 21.12.2022г. прието с Протокол № 43. 

 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 388/26.01.2023г. 

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет- Неделино, 

РЕШИ: 

   Отменя Решение № 383 от 21.12.2022г. прието с Протокол № 43, като незаконосъобразно.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –13 

,,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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2022 

година. 
 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 389/26.01.2023г. 

 

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

 

Приема Информация за дейността на РС ,,ПБЗН“-Златоград през периода на 2022 

година, заедно с отправените предложения към Общинския съвет-Неделино и Кмета на 

община Неделино, а именно: 

1. Да се планират и проведат ПТУчения с участието на РДПБЗН-Златоград и 

Доброволното Формирование с цел общата натренираност на състава при 

ликвидиране на произшествия на територията на населените места в Общината с 

ползване на наличната техника за гасене на горски пожари. 

 

2. Да се използва възможността Общината  да използва предвидените в 

републиканския бюджет средства за закупуване и подмяна на защитните облекла и 

Лични Предпазни Средства на състава от Доброволното Формирование. 

 

 

3. При реализиране на новите Европейски програми за саниране на жилищни сгради 

да се приемат проекти осигурени по линия на пожарната безопасност чрез 

прилагане на такива мерки при реализиране на строителството на тези сгради. 

 

 

 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –13 

,,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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

ОТНОСНО:Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, при общинска 

администрация гр.Неделино, област Смолян за 2022г. 

 

След проведеното  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 390/26.01.2023г. 

      На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба 

с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни,Общински съвет – 

Неделино: 

 

 

Приема  отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни при общинска администрация- гр.Неделино, 

област Смолян  за 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували: - 13  

„ЗА“ –13 

,,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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Покана за извънредно неприсъствено 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 

№ 391/26.01.2023г. 

На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7, чл.198е, ал. 3 и ал.5 от 

Закона за водите и чл. 5, ал. 6 и ал.7, чл.12а, ал.1 и чл. 14, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет-Неделино, 

РЕШИ: 

 

I. Общински съвет –Неделино дава мандат на Кмета на община Неделино, в 

качеството му на представител на общината в Асоциация по ВиК на обособената 

територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за 

представяне позицията на общината по точките от дневния ред на предстоящото на 

07.02.2023 г. извънредно заседание на общото събрание, както следва: 

1. Дава мандат на Кмета на община Неделино за представяне позицията на 

общината при съгласуването на предложения от ВиК оператора проект на 

Допълнително споразумение № 3 към Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги от 10.09.2015 г. и да не съгласува така представения проект на 

споразумение и да не упълномощи Председателя да подпише допълнителното 

споразумение от името на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

  

II. При невъзможност Кметът на община Неделино да представи 

мандата/решението за заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Смолян, в срока, посочен в поканата /06.02.2023 г. 17.30 ч./, Общински съвет –

Неделино, упълномощава г-н Костадин Тотев – Зам.Кмет на община Неделино за 

представител на общината, който да изрази горепосочената позиция. 

 

         III. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 
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Мотиви: Предвид краткия срок, а именно 06.02.2023 г. до 17:30 часа за получаване на 

мандатите (решенията) е необходимо предварително изпълнение на решението. 

 

 

 

 

Гласували: - 13 

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

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

Ружо Младенов, Десислава Хаджиева, Борислав Беширов,Надежда Тодорова, Светозар 

Любомиров. ,,ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1, както следва: 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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Разкриване на звено към Общинска Администрация гр. Неделино, което 

ще предостави услугите  по ЗЛП/ ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването 

за ползване на социални услуги на територията на община Неделино  по Проект ,, 

Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“ с Договор за БФП № 

BG05SFPR002-2.002-0010-С01“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на 

общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез 

Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 392/26.01.2023г. 

На основание чл.21,ал.1,т.8 ,ал.2 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.25,ал.1 от Закона за 

социалните услуги ,Общински съвет-Неделино: 

1. Дава съгласие за разкриване на звено към Общинска Администрация  

гр.Неделино, което ще подпомага предоставянето на социални услуги на 

територията на община Неделино по Проект ,, Укрепване на общински 

капацитет на Община Неделино“ с Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-

0010-С01“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския 

капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма 

„Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027. 

2. Дава съгласие за целите на Проекта да бъде изпълнено помещение в сграда 

публична общинска собственост, находящо се на адрес: гр.Неделино,ул. 

,,Александър Стамболийски“ №104. 

3. Упълномощава Кмета на община Неделино да предприеме всички необходими 

действия по изпълнението на проектните дейности. 

 

4. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

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

 

 

         Мотиви: В предвид кратките срокове за подбор, избор и назначаване на персонал 

по Проект ,, Укрепване на общински капацитет на Община Неделино“ с Договор за 

БФП №BG05SFPR002-2.002-0010-С01“  по Процедура BG05SFPR002-2.002 “Укрепване 

на общинския капацитет“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез  
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Програма „Развитие на  човешките ресурси“ 2021-2027 е необходимо предварително 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

Гласували: - 13 

„ЗА“ – 13, 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, Светозар Любомиров. ,,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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

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 на община Неделино за 2022г. 

След проведеното поименно  гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 393/26.01.2023г. 

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

финанси, Общински съвет – Неделино, 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, 

както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата 

субсидия по чл. 55, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2022г. и на капиталови разходи, съгласно Приложение № 1. 

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

по бюджета на общината. 

 

 

 

 

 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13, 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, Светозар Любомиров. ,,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 26.01.2023г., 

с Протокол № 44 

 

ОТНОСНО: Даване на разрешение за прокарване на отклонение от общите мрежи и 

съоръжения- кабелна линия ниско напрежение от поземлен имот №3 по частичен 

кадастрален план на с. Диманово през поземлен имот №7-път на община Неделино до 

съществуващ стълб НН за захранване на фотоволтаична инсталация с инсталирана 

мощност до 30kW в поземлен имот №3 по частичен кадастрален план на с. Диманово . 

 

След проведеното гласуване  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕДЕЛИНО  прие следното, 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 394/26.01.2023г. 

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

администрация, и чл. 193 от ЗУТ, Общински съвет –Неделино: 

  

1. Разрешава на Кмета на община Неделино да сключи договор по реда на 

чл.193, ал.1 от ЗУТ, с който учреди възмездно право на прокарване на отклонение от 

общите мрежи и съоръжения- кабелна линия ниско напрежение от поземлен имот №3 

по частичен кадастрален план на с. Диманово през поземлен имот №7-път на община 

Неделино до съществуващ стълб НН за захранване на фотоволтаична инсталация с 

инсталирана мощност до 30kW в поземлен имот №3 по частичен кадастрален план на с. 

Диманово. 

2. Одобрява пазарна стойност за правото на прокарване в размер на 1730,00 

лв. / хиляда седемстотин и тридесет лева/. 

3. Възлага на Кмета на община Неделино да сключи договор по реда на 

чл.193, ал.1 от ЗУТ със заявителите. 

 

 

 

 

 

Гласували: - 13  

„ЗА“ – 13 

,,ПРОТИВ“ –  0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ –  0 

 

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