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 Съгласно  разпоредбите на чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие(ППЗРР),кметът на общината организира наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие .За резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие се разработва Годишен доклад ,който се 

внася за обсъждане и одобряване от  Общински съвет по предложение на кмета на 

общината. 
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 

г.  на община Неделино през 2019 г. Предлагам на  Общински съвет-гр.Неделино на 

основание чл.21,ал 1,т.24 от ЗМСМА и чл.42,ал.1 от ППЗРР  следния проект за  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет –община Неделино, одобрява Годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г на община Неделино за 

2019 година. 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Общинският план за развитие (ОПР) на община Неделино за периода 

2014-2020 г. е основополагащ, стратегически , динамичен документ и важен 

инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано 

местно развитие в посочената територия. Документът очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно 

и екологично развитие на общината за период от седем години. 

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез 

годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за 

наблюдение и оценка на общинския план за развитие. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за 

постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното 

развитие. От своя страна резултатите от наблюдението и оценката на 

изпълнението на Общинския план за развитие и на регионалните планове 

за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната 

стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на 

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с 

чл. 9 от ЗРР). 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие, съгласно определени физически и 

финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, 

прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на 

информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите 

за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие (чл. 77 от 

ППЗРР). 

За постигане на целите на наблюдението се изгражда система за 

наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за 

изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78 от ППЗРР). 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският 

съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите 



Община Неделино 

 

 
4 

органи, организации, физически и юридически лица, при спазване на 

принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на 

Общинския план за развитие. Общинският съвет е определен като основен 

орган за наблюдение на ОПР. Функциите на ОС (чл. 81 от ППЗРР) са 

осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и 

разпределение на отговорностите между отделните структури на 

общинската администрация, изпълняващи ОПР, както и поддържане на 

непрекъсната комуникация с централните и местните институции. ОС 

утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на 

системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно е хармонизирането 

на изброените дейности с действащото законодателство и утвърдените 

норми за обществената дейност в страната, както и популяризирането на 

резултатите от ОПР в публичното пространство. Кметът на общината 

организира наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие, 

като за резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план 

за развитие се разработва годишен доклад. 

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на 

Общинския план за развитие са неразделна част от общия процес на 

реализиране на публични политики. Мониторингът на общинския план за 

развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни 

секторни и тематични политики за развитие, които попадат в предметния 

обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за 

постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен 

достъп до тях. 

Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и 

качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на 

съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или 

следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 

първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните 

необходими корективни действия при отчитане на несъответствие. 

Чрез мониторинга се цели да се представи на компетентните местни 

органи (Общински съвет – Неделино, Кмета на общината, служителите от 

общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни 

(социално-икономическите партньори и структури на гражданското 

общество), ранна информация за напредъка, или липсата на такъв, по 
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заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират 

отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, 

като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се 

улесни/подобри по нататъшното развитие на процеса на реализация. В 

резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят 

своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. 

Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и 

програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до 

различни икономически сектори и засягат различни територии и 

население. 

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие се съдържа в Закона за 

регионалното развитие (ЗРР) Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 

Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината: 

 организира изработването на общинския план за развитие и го внася 

за обсъждане и приемане от общинския съвет; 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на 

общинския план за развитие; 

 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет; 

 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, 

както и на действията по реализацията му. 

Общински съвет – Неделино одобрява годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по 

предложение на кмета на общината. 

Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за развитие съдържа: 

I. Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените 

в социално-икономическите условия в общината; 

II. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и 

приоритетите на ОПР; 

III. Предприети действия за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на ОПР; 
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IV. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане целите и 

приоритетите на общинските планове за развитие и на 

областната стратегия за развитие; 

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 

 

Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението и 

изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Неделино за периода 

01.01.2019 – 31.12.2019 г. Докладът е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за 

неговото прилагане и относимите и приложими нормативни и 

поднормативни актове. 

 

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Основната характеристика в национален план, даващи отражение и 

върху условията за развитие на местно ниво през 2018 г. са 

продължаващите реформи в много сектори на обществения живот съчетани 

с демографска криза, които неминуемо водят и до нестабилност, която дава 

отражение върху средата за изпълнение на Общинския план за развитие. 

При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР 

са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите условия, 

указващи въздействие върху социално-икономическото развитие на 

общината. 

1. Демографска характеристика на община Неделино  

В настоящия анализ се наблюдават тенденции, проявяващи се през 

2018 г., които дават отражение през 2019 г.  Главни фактори, които засягат 

демографското развитие и които следва да се наблюдават са: естествен 

прираст, вътрешна миграция, гъстота на населението, структура по пол, 

възрастова структура. 
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Анализът на демографското развитие в общината показва следните 

характеристики: 

 Запазва се тенденцията на намаляване на населението в общината; 

 Демографската тенденция за региона и в страната е по-благоприятна 

в сравнение с тази за общината (Таблица 1); 

 Има взаимовръзка между степен на образованост и квалификация, 

ниския коефициент на заетост и икономическото състояние, тази 

връзка ще влияе върху социално-икономическото развитие на региона 

и в бъдеще. 

Необходимо е периодична оценка и мониторинг на статуса на 

социално-икономическото развитие на ЮЦР, областта и общината през 

филтъра на демографската система, с оглед контролиране на фактора на 

икономическия растеж. 

Година Население България Население област Смолян Население община Неделино 

2014 7202198 113984 6522 

2018 7000039 105421 5780 

Разлика -202 159  -8 563  -742  

% от 
2014 

97,19% 92,49% 88,62% 

Таблица 1 

Население към 31.12 за годините 2014-2018 по местоживеене и пол в община Неделино 

Година   Общо В градовете В селата 

  всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени 

2014 6522 3189 3333 4185 2043 2142 2337 1146 1191 

2015 6340 3092 3248 4088 1992 2096 2252 1100 1152 

2016 6154 2996 3158 3978 1942 2036 2176 1054 1122 

2017 5976 2900 3076 3910 1897 2013 2066 1003 1063 

2018 5780 2799 2981 3809 1846 1963 1971 953 1018 

Разлика спрямо 
2014 -742 -390 -352 -376 -197 -179 -366 -193 -173 

% от 2014 88,62% 87,77% 89,44% 91,02% 90,36% 91,64% 84,34% 83,16% 85,47% 
Таблица 2 

Наблюдава се тенденция за намаляване на броя на населението по 

постоянен адрес, разликата в данните между 2014 и 2018 г. показва 

намаление от 742 души. В Таблица 2 и Графика 1 са представени данни за 

намалението на броя на населението по населени места на община 

Неделино за годините 2014-2018 включително – общо и по пол (мъже и 

жени). В общият брой на населението жените продължават да бъдат повече 
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от мъжете. Населението, което живее в селата на община Неделино като 

цяло е по-малко от това, което живее в гр. Неделино. Тенденцията за 

намаляване на броя на населението остава устойчива като през 2018 г. 

достига нивото си от 2014 г., мъжете намаляват по-бързо от жените, 

единствено изключение 2014 г. (Графика 1 и 2). През 2019 г. продължава 

тенденцията за намаляване на населението на общината. Това до голяма 

степен се дължи на ниската раждаемост, емиграционните и 

имиграционните процеси, протичащи в общината, поради различни 

фактори, като: липса на работа и търсене на възможност за препитание; 

ниски доходи; търсене на по-високо платена работа; продължаване на 

образованието в други градове или чужбина и др. 

 

 

Графика 1 
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Графика 2 

Раждаемост, смъртност, естествен прираст и механично движение 

на населението 

Показателите, които оказват влияние върху броя на населението са 

два – естествен и механичен прираст. Стойностите и на двата показателя за 

общината са отрицателни (Таблица 3 и 4). Естественият прираст е 

разликата между броя на ражданията и умиранията. През 2014 г. в община 

Неделино са се родили 32 деца, а са починали 87 души, т.е. населението е 

намаляло с 55 души. За 2018 година естественият прираст също е 

отрицателен (-67 души). Механичният прираст е разлика между заселените 

и изселените лица, намалението за 2014 година тук е с 150 лица – от 

общината са се изселили 216 души, а са се заселили само 66 (Таблица 4).  

Естествено движение на населението в община Неделино за периода 2014-2018 г. 

Година 
Живородени  Умрели Естествен прираст 

  всичко   момчета   момичета   всичко мъже жени   всичко мъже жени 

2014 32 15 17 87 45 42 -55 -30 -25 

2015 46 22 24 90 56 34 -44 -34 -10 

2016 37 18 19 88 46 42 -51 -28 -23 

2017 34 19 15 90 46 44 -56 -27 -29 

2018 32 20 12 99 53 46 -67 -33 -34 

Таблица 3 
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Механично движение на населението в община Неделино за периода 2013-2017 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2014 66 39 27 216 110 106 -150 -71 -79 

2015 59 32 27 197 95 102 -138 -63 -75 

2016 51 21 30 186 89 97 -135 -68 -67 

2017 85 25 60 207 94 113 -122 -69 -53 

2018 73 35 38 202 103 99 -129 -68 -61 

Таблица 4 

През 2018 г. механичният прираст е отрицателен като спрямо 2014 г. се 

наблюдава намаление на броя на изселилите се от общината от 216 на 202. 

От 2014 г. се наблюдава подобрение на показателя до 2017 г., но все пак 

той остава отрицателен, т.е. броя на изселените продължава да бъде по-

голям от броя на заселените (Графика 2). 

 

Графика 3 
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Възрастова структура на населението 

Данните за възрастовата структура на населението от гледна точка на 

трудоспособността им в община Неделино (Таблица 5) показват, че 

намалява делът на лицата в под трудоспособна възраст (лица до 17 г.) – 

тези, които във времето трябва да заместят лицата в трудоспособна възраст 

(лица от 18 до 64 г.), които също намаляват като е очертана тенденция 

(Графика 4). Населението над 61 години също се увеличава. В периода 

2014-2018 г. се наблюдава застаряване на населението на трудовия пазар, 

което е обезпокоително, за да функционира икономиката в общината е 

необходимо „освежаване” на трудовите ресурси, както и потребност по-

възрастното население да продължи да се труди и след 61 годишна възраст. 

Година 
Население в под 
трудоспособна 

възраст 

Население в 
трудоспособна 

възраст 

Население в над 
трудоспобна 

възраст* 
Общо 

2014 795 4133 1594 6522 

2015 747 3970 1623 6340 

2016 706 3809 1639 6154 

2017 662 3631 1683 5976 

2018 617 3465 1698 5780 

*За 2017 г. тези граници са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете. 

*За 2018 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 
месец за мъжете. 

Таблица 5 

 

Графика 4 
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2. Трудов пазар и безработица  

2.1. Обзор за състоянието на пазара на труда – за целите на настоящия 

анализ се използват данни от месец  декември 2019 г. като база за 

сравнение . 

2.1.1. Брой и равнище на безработица сравнение с предходен месец 

Показатели Към 30.11.2019 г. Към 31.12.2019 

Регистрирани 
безработни Брой Равнище в % Брой Равнище в % 

Общо за ДБТ 1059 11,87 1097 12,30 

Община Златоград 502 9,27 523 9,66 

Община Неделино 557 15,90 574 16,38 
Таблица 6 

 

 

Таблицата отразява увеличение на регистрираните безработни за 

община Неделино с 17 лица в сравнение с  21 лица увеличение за община 

Златоград, като се има в предвид, че община Златоград е по-голяма като 

население от община Неделино, този факт е по-неблагоприятен за община 

Неделино. Отчетния месец се отразява с увеличение на нивата в община 

Златоград и община Неделино съответно с 0,39 и 0,48 % пункта спрямо края 

на месец ноември. 

Следващата Графика 5 отразява равнището на безработица в % за 

2019 г. спрямо предходен месец за общините Златоград и Неделино. За 

Неделино данните са по-неблагоприятни. През ноември и декември се 

увеличава увеличение и в двете общини, но то има сезонен характер. 
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Графика 5 
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От графиката се вижда, че през последните 5 години динамиката през 

месец декември е в посока намаление на регистрираните лица спрямо 

същия месец на предходната година. През 2019 г. намалението е най-

голямо спрямо същия период през последните 5 години. ( за сравнение се 

ползва месец  декември в тези години заради фактора сезонност в 

безработицата) 

 

2.1.2. Входящ поток на безработни 

Графика 6 дава представа и за динамиката на входящия поток на 

безработни през последните 5 години за отчетния период, тенденцията е 

към намаляване на входящия поток. През месец декември 2019 г. входящия 

поток на регистрираните безработни се формира от 60 лица за община 

Неделино от общо 110 ново регистрирани ТРЛ в ДБТ Златоград (по данни на 

ДБТ – Златоград), с възстановена регистрация няма. съотношението спрямо 

по голямата община – Златоград не е в полза на Неделино: 

 

 

Показатели 

Входящ поток 

Всичко Новорегистрирани С възстановена регистрация 

Общо за ДБТ 111 110 1 

Община Златоград 51 50 1 

Община Неделино 60 60 0 
Таблица 7 

 

2.1.3. Изходящ поток на безработни 

 

Показатели 
(декември 2019) 

Изходящ поток всичко От тях започнали работа От тях отпаднали от регистрация 

Общо за ДБТ 73 61 12 

Община Златоград 30 26 4 

Община Неделино 43 35 8 
Таблица 8 

 

Таблица 8 отразява структурата на изходящия поток през месец 

декември 2019 г. От данните в таблицата  се вижда, че основния дял в  
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изходящия поток през отчетния месец е главно от започналите работа лица- 

83,56 % от целия изходящ поток е от тази група.  

След анализ на причините за отпадане от регистрация на основание 

чл.20, ал.4 т.1 от ЗНЗ се откроява факта, че през отчетния месец 

преобладаваща част са  отпаднали  поради неспазване на графика за 

посещение при трудовия посредник заложен в техните индивидуални 

планове за действие. 

По отношение отпадналите от регистрация по други причини през 

месеца, след експертна оценка се очертават следните обстоятелства:-лично 

желание, поради заминаване в чужбина -55 %; с цел явяване пред комисия 

на ТЕЛК -8 % и лица, които не посочват конкретна причина, а просто не 

желаят поддържане на регистрация – над 25 %. 

 

 

Графика 7 

Спада през 2019 г.  (Графика 7) до голяма степен се дължи на 

реализацията на активната политика по заетостта. През отчетния месец не 

са реализирани заявки с голям брой РМ. 
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Показатели 
Регистрирани 
/всичко/ 

жени мъже 
До 29 
г. 

С ВО 
Безработни 
над 1 г. 

С намалена 
работоспособност 

Общо за 
ДБТ 

1097 662 435 82 72 284 95 

Община 
Златоград 

523 328 195 56 42 102 49 

Община 
Неделино 

574 334 240 26 30 182 46 

Таблица 9 

Относителният дял на младежите до 29 г. от община Неделино към 

общия брой регистрирани е 4,52%, което е по-малко от процента за ДБТ – 

7,47%. 

Възрастова структура на регистрираните в ДБТ Златоград 

безработни лица към края на анализирания период 

Възрастови 
групи 

ДБТ ЗЛАТОГРАД Община Златоград Община Неделино 

брой дял в % брой дял в % брой дял в % 

До 19 г. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20-24 г. 27 2,46 20 3,82 7 1,22 

25-29 г. 55 5,01 36 6,88 19 3,31 

30-34 г. 59 5,38 36 6,88 23 4,01 

35-39 г. 97 8,84 53 10,13 44 7,67 

40-44 г. 106 9,66 50 9,56 56 9,76 

45-49 г. 108 9,85 56 10,71 52 9,06 

50-54 г 152 13,86 71 13,58 81 14,11 

Над 55 г. 493 44,94 201 38,43 292 50,87 

Общо 1097 100 523 100 574 100 
Таблица 10 

От представените данни ясно се вижда, че както в процентно 

отношение така и в абсолютна стойност превес взема групата на 

регистрираните лица над 55 годишна възраст – 50,87% към 31.12.2019 г., 

като за ДБТ – Златоград  те са 44,94%. 
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Структура на на регистрираните безработни лица към края на 

анализирания период по образование 

Образование 
ДБТ ЗЛАТОГРАД Община Златоград Община Неделино 

брой дял в % брой дял в % брой дял в % 

Висше, полувисше и 
колеж 80 7,29 48 9,18 32 5,57 

Средно 821 74,84 376 71,89 445 77,53 

Основно 147 13,4 68 13 79 13,76 

Начално и по-ниско 49 4,47 31 5,93 18 3,14 

Всичко 1097 100 523 100 574 100 
Таблица 11 

Най-голям дял в тази структура заемат лицата със средно 

образование както по общини така и като цяло за региона, обслужван от 

ДБТ Златоград. Групата на регистрираните безработни висшисти от община 

Неделино е – 5,57% от всички регистрирани безработни лица в Неделино 

към 31.12.2019 г. Традиционно в региона обслужван от ДБТ Златоград, 

броят на лицата с начално и по-ниско образование е нисък, като за 

Неделино този процент е 3,14. 

Квалификационна структура към края на анализирания период 

 

Графика 8 
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Графика 9 

Квалификационната структура на регистрираните безработни лица 

към 31.12.2019 г. ясно показва големият дял на квалифицираните 

работници – 61,85%  за Неделино и 56,06% за ДБТ - Златоград. Най-малък е 

делът на специалистите както общо за ДБТ Златоград, така и по общини, 

общо за ДБТ регистрираните специалисти са 12,03% (Графики 8 и 9). 

 

3. Икономическо развитие на община Неделино 

Най-голям бич за икономиката в община Неделино е демографският 

срив и липсата на работни места (разгледани в предходните части). 

Общинската икономика се характеризира с не толкова голямо разнообразие 

на стопанските браншове. Относно концентрацията на промишлени отрасли 

може да се каже, че тя не е налице в същински тип, а е налице географска 

концентрация само на някои видове производства от преработващата и 

добивната промишленост (дърводобив и дървопреработване), трикотажната 

и шивашката промишленост, фирми в областта на услугите и търговията. 

При земеделските продукти специализацията в тютюна и картофите се 

променя към алтернативни култури – лавандула, шафран и др. Характерно 

за отрасъла е появяването на   алтернативна сезонна заетост в чужбина 

(основно поради икономически причини), като част от спечелените доходи 

се връщат като издръжка на останалото застаряващо население в 

общината. Това не е добре, защото те не се инвестират в бизнес и по този 
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начин да създадат нова заетост. Съсредоточаването на по-голяма част от 

промишлените предприятия на територията на общинския център оказва 

негативно влияние върху малките населени места за създаване на условия 

за заетост. 

 

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на 

мерките, предвидени в ОПР за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и 

Програмата за реализация на ОПР за 2019 г. Следвана е структурата на 

плана – цели, приоритетни области и мерки. 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПЪЛНОЦЕННА ГРАДСКА СРЕДА 

Комфортно обитаване, разнообразно обслужване и условия при 

ефективно функциониращи технически инфраструктури. 

Първата стратегическа цел представлява желаното състояние на градската 

среда като балансирано съчетание на допълващи се пространства и 

функции. Пълноценната градска среда е задължително условие за 

осъществяване на различните човешки дейности. Целта представя община 

Неделино през 2020 година като място за комфортни и разнообразни форми 

на обитаване, съответстващи на социалните групи и потребности. Община 

Неделино следва да предоставя достъпни условия за обслужване – 

здравеопазване, образование и търговия. Отдихът и спортните дейности се 

развиват заедно с пълноценното управление на неделинските природни 

забележителности. Свързаността на отделните функции чрез оптимални 

решения на техническите инфраструктури осигурява пълнота и цялост на 

градската среда за устойчиво местно развитие 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО И 

РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Икономически растеж на основата на традициите в 

производството, научния потенциал и активно партньорство 

между наука и бизнес. 
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Следващата цел изразява желаното и постижимото, с оглед на местните 

дадености, състояние на общинската икономика. Целта обединява два 

основни компонента – интелигентният, но и приобщаващият растеж. 

Предвижда се и отвореността на местната икономика към всички социални 

групи, осигуряващи устойчива заетост и предпоставки за висококачествен и 

достоен живот на всички. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ИЗЯВЕНИ В ЕДИНСТВО 

НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

Съхранени и познати културно наследство и природни дадености, 

пълноценно включени в богат културен живот и местната 

икономика. 

Третата цел поставя фокус върху уникалността на Неделино като място на 

съхранени в единство и пространствена цялост разнообразни културни 

ценности, като една от тях е неделинският двуглас. 

Целта съсредоточава нужните действия за постигане на съхранено, 

представено и участващо в съвременния живот наследство – следствие на 

връзката му с изкуствата и основен стимул за целогодишен културно-

туристически продукт. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: АКТИВНА РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА 

РЕГИОНА 

Партньорска мрежа за съвместно развитие на общините от 

Смолянска област. 

Установените активно взаимодействие и сътрудничество между общините 

от Смолянска област и региона, са последната стратегическа цел на ОПР. 

Бъдещата партньорска мрежа е следваща регионалната специфика и 

търсеща оптимално съвместно действие и резултати. 

 

2. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И МЕРКИ 

Шестте приоритетни области представляват областите за действие, 

където следва да се концентрират финансовите ресурси и общинските 

инициативи през програмният период. Съобразно структурата на 

стратегията, приоритетите не са директно обвързани и подчинени на 

дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една 
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цел. Приоритетните области са организирани като съчетание от прецизно 

формулирани мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се 

осъществи в общината. За всяка мярка е добавено кратко описание, 

представящо нейното съдържание и аргументи за включването и в 

приоритетната област. Различните мерки в една и повече различни области 

са тематично свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия 

между очакваните от осъществяването им резултати. Мерките са отворени 

и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия следващ 

програмен период. В този смисъл въздействието на мерките не се изчерпва 

с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Тук следва да 

се насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

Приоритетна област НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО съсредоточава 

нужните ресурси и усилия за трите основни проявления на управлението на 

културното наследство – опазване, пълноценно представяне и трайно 

насищане със съвременни функции. Предвидени са и необходимите 

дейности за активното включване на природното наследство в изградените 

вече 17 бр. екопътеки с акцент върху исторически значими обекти. 

Единното разглеждане на природните дадености, културното наследство и 

културния живот е предпоставка за съхраняване и подчертаване на 

неделинската идентичност и атмосфера. Приоритетната област допринася 

за постигането на СЦ3: Изявени в единство наследство и изкуство, 

насочена е към СЦ1: Пълноценна градска среда и СЦ2: Икономика на 

знанието и равните възможности, във връзка с ролята на приоритета за 

развитието на културния туризъм. 

Мярка 1.1. Проучване, консервация и определяне на подходяща 

съвременна функция на археологически културни ценности 

Очакван резултат: 

Разкрити и проучени археологически обекти в рамките на общината. 

Физически трайно съхранени и социализирани обекти. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката обединява последователни и допълващи се действия, които следва 

да бъдат част от общ подход и стратегия за управлението на културното 

наследство. Първоначални са провеждането на редовни археологически 
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теренни проучвания, доразкриване на археологическите пластове и 

систематизиране на резултатите. Следват запазването на автентичността и 

реставрационни дейности. Осигуряването на достъпност и възможност за 

посещение и престой. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

 

Мярка 1.2. Разработване на планове и програми за управление на 

културното наследство 

Очакван резултат: 

Разработен и въведен ефективен план и програмни документи за 

управление на културното наследство, съобразно действащото в сферата 

законодателство. 

Препоръчителни задачи: 

Изпълнението на предвидените задачи ще осигури предпоставките за 

провеждането на останалите мерки и реализация на конкретни проекти в 

сферата на културното наследство. Наличието на обща рамка ще ограничи 

опасността от некоординирани и изолирани по между си инициативи за 

опазване и социализация на недвижими културни ценности. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 1.3. Приложение на съвременните технологии за 

представяне на културното наследство 

Очакван резултат: 

Приложени информационни технологии за представяне на наследството – 

обслужване с аудио-гидове и средства за представяне на наследството пред 

хора със специфични потребности, активно запознаване с историята на 

Неделино чрез Интернет. 

Препоръчителни задачи: 

Отчетено е недостатъчно активното представяне на местната история чрез 

съвременните технологии. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 
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Мярка 1.4. Обновяване и доизграждане на обектите на 

културната инфраструктура 

Очакван резултат: 

Осигуреност с подходяща по функционалност и капацитет културна 

инфраструктура. 

Препоръчителни задачи: 

Идентифицираният недостатъчен капацитет на културната инфраструктура 

изисква пълноценно обновяване и разширяване на съществуващите обекти, 

както и изграждането на модерни обекти за културни прояви и събития. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 1.5. Подкрепа за организирането и провеждането на 

разнообразни културни събития и прояви 

Очакван резултат: 

Регулярно провеждащи се културни събития и прояви, формиращи богат и 

целогодишен културен календар на общината. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката визира насърчаването на традиционните и появата на нови 

културни събития. Инициативите и конкретните проекти от мярката трябва 

да преодолеят липсата на достатъчно реклама, непопулярността и 

ограниченото международно участие към настоящия момент. 

 Реализирани дейности: 

 През 2019 г. са изпълнени всички дейности заложени в 

Културния календар на Общината; 

 Организиран  е и проведен „XVIII национален фолклорен 

фестивал с международно участие 6, 7 и 8 септември 

2019 г.“; 

 Реализирането на тези събития бе съпроводено с реклама 

в медиите (за фестивала) и информация, подавана в 

сайта на Общината (за останалите събития от Културния 

календар. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 100% 
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 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019г.: 178571,43лв 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Приоритетът разкрива местните традиции в науката и образованието, 

както и перспективите за превръщането им в основа на съвременна 

икономика на знанието. Върху училищата в община Неделино следва да се 

фокусира достатъчен обем ресурси за подобряване на образователната им 

инфраструктура достъпността до тях. Присъединяват се и необходимите 

мерки за поддържане ученето през целия живот, подобряване и 

разнообразяване на личните професионални умения. 

Съдържанието на приоритетната област успешно стимулира СЦ 1: 

Пълноценна градска среда и СЦ 2: Икономика на знанието и равните 

възможности. Развитието на регионално значимите образователни 

институции подпомага и СЦ 4: Активна роля в развитието на региона. 

Мярка 2.1. Осигуряване на необходимия капацитет на 

образователната инфраструктура 

Очакван резултат: 

Достатъчен капацитет и брой на местата в детските градини и училищата. 

Препоръчителни задачи: 

Тук се присъединяват реконструкцията и разширяването на съществуващи 

обекти на образователната инфраструктура, заедно със строителството на 

нови обекти. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 2.2. Подобряване на материалната среда и 

организационните условия за наука, образование и обучение 

Очакван резултат: 

Усъвършенствана среда и условия на образование и развитие на научна и 

изследователска дейност. 

Препоръчителни задачи: 
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Ресурсите следва да се насочат към ремонтни дейности с внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната 

инфраструктура. Осигуряването на пълноценни прилежащи пространства и 

достъпна среда е следваща задача за изпълнение. Мярката се разширява от 

осъвременяването на оборудването и въвеждането на интерактивни форми 

на обучение 

 Реализирани дейности: 

 Пълноценни прилежащи пространства към сгради – 

общинска собственост. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 100% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 112500,00лв. 

Мярка 2.3. Повишаване на образователното равнище на 

населението 

Очакван резултат: 

По-голям относителен дял на лицата с висше и средно образование спрямо 

общото население. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката се обобщава от прилагането на различни стимули за привличане и 

задържане на населението в образователната система за придобиване на 

средно и висше образование. Отделни проекти следва да се ориентират към 

осигуряването на достъпно за всички социални групи образование. 

Възможни дейности са провеждането на кампании за намаляване на 

преждевременно напусналите училищата, популяризиране на 

възможностите за образование в училищата и университетите. Мярката 

може да се реализира успешно единствено при съвместни усилия между 

образователните институции, неправителствените организации, частния 

сектор и общинската администрация. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 2.4. Стимулиране на преквалификацията и придобиването 

на нови знания и умения за лицата над 30 години 

Очакван резултат: 
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По-висока конкурентоспособност и повече възможности за професионална 

реализация за лицата над 30 години. 

Препоръчителни задачи: 

Фокусът се поставя върху предоставянето на обучения за повишаване на 

квалификацията, придобиване на нови умения и компетентности, съобразно 

с потребностите на пазара на труда и съвременната икономика. Успоредни 

са мотивационните обучения, насърчаващи добиването на нови 

компетентности, както и търсенето на работа от страна на икономически 

неактивните лица. 

 Реализирани дейности: 

 Общината провежда политика на стимулиране на нова 

заетост, като осъществява срещи с ДБТ Златоград, 

работодатели и работници. Тази политика е спазена и 

през 2019 г., като е подавана и информация и на сайта на 

Общината. Това се отнася и за обученията за повишаване 

на квалификацията по програми за лица, които са 

регистрирани в ДБТ – Златоград. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 50% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 61666,67лв. 

Мярка 2.5. Развитие на „зелена“ икономика на основата на 

разумно използване на ресурсите и осъзнато отношение към 

околната среда 

Очакван резултат: 

Публично осъзнаване на нуждата от постигането на устойчиво местно 

развитие. 

Препоръчителни задачи: 

Понятието „зелена“ икономика представя икономическото развитие като 

част от интегрираното и балансирано развитие на компонентите на 

устойчивото развитие – екологични, социални, икономически, културни и 

управленски. Публичното представяне и защитаване на съвременните 

практики за ограничаване на екологичния отпечатък, ефективно и 

няколкократно използване на ресурсите и продуктите, разпространяването 
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на възобновяемата енергия в индивидуалното и обществено потребление са 

основните задачи от тази мярка 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА 

МАРКА 

Продуктите с Неделинска марка изразяват идеята за успешна изява 

на местните дадености и представянето им като разнообразие от продукти, 

привличащо интереса на инвеститори и гости на общината. Структурата на 

приоритета успешно допълва и се съчетава с елементите от всички 

останали приоритетни области. Продуктите с неделинска марка следва да 

символизират уникалните възможности за културен живот, наука и 

образование, качествен и достоен живот в общината. Приоритетът е с 

насоченост и към четирите стратегически цели. 

Мярка 3.1. Съчетаване на природните и историческите дадености 

за формиране на комплексен и устойчив туристически продукт 

Очакван резултат: 

Обособен, ефективно представен и разпознаваем целогодишен 

туристически продукт. 

Препоръчителни задачи: 

Създаването на културно-туристически маршрути. Превръщането на 

община Неделино в туристическа дестинация и позиционирането и в общия 

туристически продукт на региона може да се основава на следните 

продукти – културен туризъм, екотуризъм, фестивален туризъм, спортен 

туризъм и селски туризъм. 

 Реализирани дейности: 

 Фестивалът, който се провежда един път годишно в 

Неделино става все по-известен, много от хората, които 

са идвали предишни години, го посещават отново, като 

идват и нови, така вече наблюдаваме реално силно 

изразени елементи на Фестивален туризъм. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 12% 
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 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019г.: 192857,14лв. 

Мярка 3.2. Осигуряване на мрежа от информационни и 

посетителски центрове, средства за туристическа информация 

Очакван резултат: 

Повишена информираност и достъпност до историческите и природни 

дадености. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката предлага начин за преодоляване на проследения проблем за 

липсата на достатъчно информация за местните забележителности. 

Съществуващите информационни и посетителски центрове не предоставят 

нужната информация и не предразполагат към посещението на следващи 

обекти и цялостно възприемане на местната история. Необходимо е 

коректното проектиране, изграждане и адекватно обслужване и условия за 

престой. Аналогично, системата от средства за градска ориентация, 

насочващи туристическите потоци, но и провокиращи интереса на местните 

жители, трябва да се реализира, без да нарушава естетическите качества 

на средата. Информационните табели и карти, маркерите на 

туристическите маршрути, следва да обхващат множеството на обектите, 

посочени в Мярка 3.1., и да са обединени от темата за специфична 

неделинска марка. 

 Реализирани дейности: 

 През изминалата година в община Неделино продължи да 

функционира музея, предоставящ информация за бита, 

фолклора и историческото наследство на неделинци. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 11% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 21000,00лв. 

Мярка 3.3. Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономически 

инициативи в сферите на преработващата промишлености и 

туризма 

Очакван резултат: 
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Ефективно функциониращи малки и средни предприятия, създаващи 

продукти и услуги, с висока добавена стойност. Привлекателни 

организационни условия и физическа среда за предприемачество и нови 

икономически инициативи. 

Препоръчителни задачи: 

Следващите инструменти за насърчаване на малкия и средния бизнес са 

популяризирането на създадените продукти и услуги като част от 

традициите на неделинската индустрия. Съществена задача е въвеждането 

на регулярен механизъм за сертифициране на новите продукти. Спрямо 

туризма, задължителен е целенасочения подход към неговия маркетинг и 

представяне на национално и международно ниво. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 3.4. Развитие на научна дейност и технологии в сферата на 

земеделието и хранителната промишленост 

Очакван резултат: 

Превръщането на община Неделино в място за развитието на планинското 

земеделие, продуктите от него като суровина за хранителната 

промишленост, произвеждаща биопродукти. 

Препоръчителни задачи: 

Развитието на научна дейност и технологии в сферата на планинското 

земеделие и хранителната промишленост е в пряко взаимодействие с мерки 

от приоритетна област НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. В този случай интересът 

се насочва конкретно към изследователската дейност в перспективното 

съчетание на отраслите земеделие и хранително-вкусовата промишленост. 

Целта е да се изтъкне значимостта на земеделието за община Неделино 

като опит придобит във времето. Необходимо е обогатяването на учебната 

програма в училище за развитието на планинското земеделие, както и 

поддържането на постоянен интерес към него. Стимулирането на 

качествени изследвания и тяхното практическо приложение са основни 

задачи. Подходящо решение е създаването на общински център за 

компетентност, обединяващ експерти за генерирането на иновации. Не на 

последно място е нужна организация за пазарната реализация на 

иновациите, основаваща се на активно партньорство между науката, 

бизнеса и Община Неделино. 
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 Реализирани дейности: 

 През изминалата година Община Неделино беше домакин 

на срещи между ДФЗ и граждани, на които те получаваха 

информация в областта на земеделието. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 11% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 11666,67лв. 

Мярка 3.5. Представяне и популяризиране на местните обичаи и 

занаяти 

Очакван резултат: 

Живи местни обичаи и занаяти, неразделна част от икономическия и 

културния живот на община Неделино. 

Препоръчителни задачи: 

Актуалният културен календар на общината включва ежегодни прояви за 

представяне на местни, национални занаяти и продукти. Необходимо е 

утвърждаването, развитието и разширяването обхвата на провежданите 

събития. Към мярката се присъединява и съхраняването или 

възстановяването на специфични за региона занаяти чрез финансови и 

институционални стимули за изграждането на занаятчийски работилници и 

обособяването на подходяща среда за реализация на продукцията. 

 Реализирани дейности: 

 Община Неделино продължи да промотира „Неделинския 

двуглас” на национално и международно ниво и през 

2019 г. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 12% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 21428,57лв. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ 

Четвъртата приоритетна област се отличава със своята всеобхватност 

и насоченост спрямо разнообразните функционални аспекти на общинското 

развитие. Предвидени са интервенции и инвестиции за подобряване на 
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енергийната ефективност на жилищния сектор и обществените сгради, 

предоставяне на качествени публични услуги, благоприятна среда за 

разнообразен отдих и спорт, рационална транспортна система, 

съответстваща на концепцията за устойчивото развитие. Отделните 

интервенции се допълват по между си и гарантират жизнена среда и 

устойчива мобилност в рамките на община Неделино. В тази приоритетна 

област влизат мерките за ограничаване изменението на климата и 

адаптация към настъпилите промени, в най-голяма степен това е проявено в 

Мярка 4.1., Мярка 4.5., Мярка 4.6., Мярка 4.9. и Мярка 4.10. 

Мярка 4.1. Повишаване на енергийната ефективност на 

публичните и жилищните сгради 

Очакван резултат: 

Понижени количества на изразходваната енергия и подобрено качество на 

атмосферния въздух. 

Препоръчителни задачи: 

Набелязване на приоритетни обекти, при които мероприятията по 

енергийна ефективност биха дали най-голям ефект. 

 Реализирани дейности: 

 През 2019 г. беше изработена Дългосрочна програма за 

насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива 

на Община Неделино за периода 2020-2030 г., тя 

представлява основната рамка, в която би трябвало да се 

движи Община Неделино по отношение на 

възобновяемите енергийни източници и биогоривата. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 25% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 28000,00лв. 

Мярка 4.2. Обновяване на пространства и осигуряване на нови 

места за отдих и спорт 

Очакван резултат: 
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Благоприятни условия за ежедневен отдих във всички населени места на 

община Неделино и предпоставки за активен спортен и здравословен начин 

на живот за гражданите на Общината. 

Препоръчителни задачи: 

Във фокуса на мярката попадат пространства, които следва да се обновяват 

според нуждите на местните жители при създаването на повече зелени 

зони. 

 Реализирани дейности: 

 През 2019 г. Общината продължи да изпълнява 

политиката си по създаването и поддържането на детски 

площадки, беседки и зелени площи.  

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 67% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 184857,14лв. 

Мярка 4.3. Развитие на спортната инфраструктура в община 

Неделино 

Очакван резултат: 

Обезпеченост на община Неделино от стадиони, спортна зала, спортни 

площадки и други спортни съоръжения, осигуряващи необходимите условия 

за по-голяма спортна активност на населението. Основа за организирането 

и провеждането на тренировки и масови спортни събития. 

Препоръчителни задачи: 

Необходимо е да се приложи подход за планиране и изграждане на 

спортната инфраструктура в общината. Предвижда се възстановяване на 

съществуващите и образуване на нови специализирани места за спорт. 

Старите и новите спортни обекти следва да са обвързани в обща система и 

да обслужват целия град и населените места. Насърчаването на спортната 

дейност ще допринесе за цялостното подобряване на качеството на живот в 

община Неделино.  

 Реализирани дейности: 

 Спортна площадка на територията на бившето училище 

„Васил Левски” – Неделино .  

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 71% 
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 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 250000,00лв. 

Мярка 4.4. Осигуряване на безопасни пешеходни пространства и 

достъпна градска среда 

Очакван резултат: 

Добри условия и организация на пешеходното движение. Достъпна градска 

среда за всички жители, особено за социалните групи в неравностойно 

положение. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката включва изграждане и рехабилитация на тротоари. Стимулирането 

на пешеходното движение изисква и специфична организация на 

движението, ограничаваща и регламентираща автомобилното движение в 

общинския център. Изграждане на нужните съоръжения за социалните 

групи в неравностойно положение, за тяхното лесно и удобно придвижване 

до ключовите публични сгради и открити пространства. 

 Реализирани дейности: 

 Обновени пешеходни пътеки, паркинги за инвалиди. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 42% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 178500,00лв. 

Мярка 4.5. Подобряване на водоснабдителната и 

канализационната мрежа 

Очакван резултат: 

Качествена общинска околна среда, със стабилни и качествени доставки на 

питейна вода. 

Препоръчителни задачи: 

Предвидени са отстраняване на дефекти по частично изградените 

водоснабдителни мрежи, изграждане на липсващи съоръжения и 

водопроводни мрежи в населените места на Общината. Изграждането на 

канализационни мрежи в общинския център и населените места на Община 

Неделино. Целесъобразно е изготвянето на програма за приоритетна и 

поетапна подмяна на водопроводните и канализационните тръби. 
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Паралелни следва да бъдат инвестициите за мониторинг и контрол на 

функционирането на двете системи, гарантиращи поддържането им в 

изрядност и своевременно отстраняване на възникналите проблеми. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 4.6. Подобряване на качеството и достъпа до здравно 

обслужване 

Очакван резултат: 

Подобрени здравно обслужване и здравен статус на населението. 

Национално значение на здравната инфраструктура в община Неделино. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката насочва средства за подобряване на материалната база и 

оборудването на различните обекти на здравната инфраструктура (лекарски 

кабинети в училищата и детските градини и център за бърза и неотложна 

медицинска помощ). Освен обединените от мярката инвестиционни 

проекти, са нужни и „меките“ проекти, създаващи необходимите условия и 

стимули за по-широко използване на здравното обслужване от всички 

социални групи и спрямо техните потребности. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 4.7. Оптимизиране на транспортната система и 

организацията на движението в община Неделино 

Очакван резултат: 

Добра транспортна свързаност на община Неделино, сигурност и 

безопасност на движението. 

Препоръчителни задачи: 

Адекватното планиране на транспортната система за движение, 

откриването на най-подходящите трасета за автомобилния транспорт, са 

основата за ефективност на местния транспорт. Последващи задачи са 

приложението на модели за управление на автомобилния трафик и 

координиране на същия от специализирана компютърна система и системи 

за видеонаблюдение. Към физическите аспекти на мярката се 

присъединяват и осигуряването на необходимите паркинги и нови 

транспортни връзки. 
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 Реализирани дейности: 

 Изградена и функционираща автогара в градски парк 

„Николай Кауфман”. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 4% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 91000,00 лв. 

Мярка 4.8. Изграждане на площади по населени места и 

изграждане на нова и обновяване на уличната мрежа при 

подобряване на уличното озеленяване и приложение на енергийно 

ефективно публично осветление 

Очакван резултат: 

Изграждане на площади по населените места и изграждане на нова и 

обновяване на уличната мрежа в добро състояние, пълноценно осветена и 

озеленена. По-малко произшествия по улиците и по-благоприятна среда за 

пешеходците. 

Препоръчителни задачи: 

Тук се включват изграждане на площади по населените места и изграждане 

на нова и рехабилитацията на съществуващата улична мрежа, съпътствана 

от подходящо улично озеленяване и енергоспестяващо публично 

осветление – подмяна на асфалтовата настилка, облагородяване на 

тротоарите чрез озеленяване и осветяване. Подобни инициативи 

допринасят не само за безопасността на гражданите, но и за приятната 

атмосфера на градската и селска среда. 

 Реализирани дейности: 

 Асфалтиране на ул. „Иван Вазов”; 

 Финална фаза на дейността по изготвяне на Кадастрална 

карта. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 2% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 435200,00лв. 

Мярка 4.9. Постоянно поддържане на системата за наблюдение и 

качеството на околната среда 

Очакван резултат: 
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Ефективно функционираща централизирана система за наблюдение на 

компонентите на околната среда. Въведени механизми за проследяване на 

процесите с негативно екологично въздействие. 

Препоръчителни задачи: 

Необходимо е анализирането на съществуващите системи за мониторинг на 

различните компоненти на околната среда, оценяване на тяхната 

ефективност и разработване на програми за разширяване на обхвата им, 

оптимизиране на функционирането и интегрираното им управление. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 4.10. Изграждане на системата за разделно събиране и 

преработка на отпадъците Очакван резултат: 

Очакван резултат: 

Ефективни комплексни дейности за управление на отпадъците. 

Препоръчителни задачи: 

Доброто управление на отпадъците е задължително условие за устойчивото 

развитие на община Неделино. Важността на дейността е потвърдена от 

приоритетите на Оперативната програма за развитие на околната среда за 

периода 2014-2020. Тези обстоятелства мотивират насочването на 

инвестиции и различни инициативи с оглед на оптималното събиране, 

преработване, усвояване и повторна употреба на отпадъците. Мярката се 

групира в две основни направления – организационни и функционални. 

Първата група извежда нуждата от информационни кампании и различни 

публични срещи и събития за създаването на разумно отношение спрямо 

употребата на продуктите, изхвърлянето и третирането на отпадъците. 

Функционалните изисквания към управлението на отпадъците изискват 

осигуряването на действаща система за събиране на отпадъците, 

включваща разполагането на специализирани контейнери и подвижен 

състав. 

 Реализирани дейности: 

 През 2019 г. Община Неделино участва, спечели и 

реализира проект „Неделино за чиста околна среда 2019“ 

в конкурс, организиран от МОСВ и ПУДООС. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 33% 
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 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 1 428,57 лв. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: ПРИОБЩАВАНЕ 

Приоритетна област ПРИОБЩАВАНЕ включва необходимите мерки за 

гарантиране на социалната равнопоставеност и равностойния достъп до 

заетост, образование, професионално развитие и качествено 

здравеопазване. Приоритетната област предвижда балансирано 

разпределение на ресурси за различните уязвими социални групи, 

включително етнически малцинства, хората с увреждания и възрастните 

лица. 

Мярка 5.1. Интеграция на рисковите социални групи на пазара на 

труда 

Очакван резултат: 

По-висока икономическа активност и равнище на заетост сред изолираните 

социални групи. 

Препоръчителни задачи: 

Целевите групи са различни изолирани социални групи – хората с 

увреждания, самотните родители, лицата със зависимости и др. Мярката 

следва да обхване разработването на ефективни инструменти за по-добра 

реализация на пазара на труда от рисковите групи. Препоръчително е 

инструментите да имат два аспекта – насърчаване на икономически 

неактивни лица в търсенето на работа, както и увеличаване на 

възможностите за устойчива заетост. В обхвата на мярката попадат 

провеждането на мотивационни обучения, осигуряване на стажантски 

програми, откриване на работни места, предназначени за представители на 

рисковите групи. Различните дейности следва да се планират при отчитане 

на специфичните потребности и умения на целевите групи. Особено 

внимание и ресурси трябва да се отделят за насърчаване на заетостта на 

социално изключени млади хора до 29 г. 

 Реализирани дейности: 

 Община Неделино провежда политика на стимулиране на 

трудовата заетост, тя осъзнава колко е важно за младите 
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хора да натрупат стаж за да имат по-големи шансове за 

реализация на трудовия пазар и когато има възможност 

предлага работни места с цел подпомагането им. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 25% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 478571,43 лв. 

Мярка 5.2. Осигуряване на възможности и стимулиране на „учене 

през целия живот“ 

Очакван резултат: 

Адаптиране на работната сила към променящите се икономически условия 

и потребности на пазара на труда. 

Препоръчителни задачи: 

Динамичното развитие на икономиката налага нуждата от придобиване на 

нови умения от възрастното население. Предоставянето на разнообразни и 

достъпни форми на учене през целия живот, развиващи базови и 

специфични умения, е фактор за конкурентоспособност на възрастното 

население и устойчивата му трудова заетост. 

 Реализирани дейности: 

 Продължи функционирането на социалното предприятие 

в община Неделино, активно взаимодействие с ДБТ – 

Златоград за осигуряване на заетост на хора от рискови 

социални групи. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 100% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 182 857,14 лв. 

Мярка 5.3. Стимулиран на удължения трудов стаж или т. нар. 

политика за „активно стареене“ 

Очакван резултат: 

Активно участващи в социалния живот на пазара на труда възрастни хора. 

Подобрено здравословно състояние на възрастните лица. 

Препоръчителни задачи: 



Община Неделино 

 

 
39 

Мярката изразява идеята на активното стареене – осигуряването на 

пълноценен и креативен живот на възрастните хора при добър здравен 

статус и силна връзка между отделните поколения. Основните задачи са 

последователност на организиране на партньорската мрежа между 

различните институции и НПО, насърчаваща и провеждаща различни 

инициативи за по-високата активност и богато разнообразие на 

възможностите за социални контакти, отдих и културен живот на 

възрастното население. Допълнителна възможност е регламентирането на 

подобна дейност срещу предоставянето на помещения за пенсионерски 

клубове от страна на Общината. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 5.4. Социално включване и гарантиране на достъпно и 

качествено здравеопазване 

Очакван резултат: 

Успешно интегрирани и участващи в обществения живот уязвими групи. 

Препоръчителни задачи: 

Мярката акцентира върху нуждата от подготовката и приложението на 

политики за социално включване и осигурено здравеопазване за по-добър 

здравен статус на уязвимите представители на обществото. Положителният 

резултат от политиките изисква съгласувани и координирани действия от 

страна на различни представители на публичния, неправителствения и 

частния сектор в община Неделино. Провеждането на периодични 

информационни и образователни дискусии е средство за социална 

интеграция. Компоненти на мярката са и инициативите за изграждане на 

умения за независим живот на хора с увреждания и създаване на условия за 

социални контакти, сигурност и действия, осмислящи ежедневието им. 

Обществото има моралното задължение при наличие на потребността да се 

погрижи за рисковите си групи и разкрие необходимите социални услуги. 

 Реализирани дейности: 

 Продължава да функционират с надграждане обществена 

трапезария, ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТ. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 43% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 759 085,71  
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6: СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО съчетава две теми – ефективното 

управление и сътрудничеството на различни равнища и между различни 

участници. Обединяването на двете теми представя важността на 

споделеното управление – вземане на решения между различни 

заинтересовани страни. Предвидени са разнопосочни мерки за подобряване 

на административния капацитет, създаването на партньорски мрежи и 

поставянето на организационна основа – предпоставки за комплексното 

развитие на общината. Интегралният характер на приоритета посочва 

неговият принос към четирите стратегически цели. По този начин 

следващите мерки са важно условие за успешното реализиране на 

Общинския план за развитие. Мерките от тази област са необходими за 

постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие 

със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително и за мерките свързани с изменението на климата и за 

адаптация към вече настъпилите промени. 

 

Мярка 6.1. Повишаване на административния капацитет за 

разработване и управление на проекти 

Очакван резултат: 

Развити умения за разработване и успешна реализация на проекти от 

различни сфери и с разнообразни източници на финансиране. 

Препоръчителни задачи: 

Предвиденият комплекс от дейности се насочва към представителите на 

публичните администрации, неправителствените организации и бизнеса. 

Завършването на проектите с успех, от страна на трите сектора, изисква 

разпределянето на финансови средства за повишаването на капацитета за 

предварителната подготовка и последващата реализация на проектите. 

Комплексът от дейности включва изготвянето на анализ на съществуващите 

умения и оценка на липсващите компетенции, провеждането на 

разнообразни специализирани обучения, организирането на периодични 

форуми за представяне на добрите практики в управлението на проекти. 
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 Реализирани дейности: 

 Община Неделино разполага  с и ползва вътрешни 

механизми за контрол на дейността по подготовката, 

управлението и осигуряването на публичност на 

подготвяните и реализирани проекти с финансиране от 

различни източници. 

 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 14% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 14000,00лв. 

Мярка 6.2. Популяризиране на финансовите инструменти на ЕС и 

възможностите на публично-частните партньорства 

Очакван резултат: 

Ефективно усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд на 

ЕС. Разработени проекти по модела на публично-частните партньорства. 

Препоръчителни задачи: 

Необходими са инициативи за популяризирането на специфичните цели и 

финансираните дейности на оперативните програми за периода 2014-2020 

г. Осигуряването и разпространяването на информационни материали, 

организирането и провеждането на разяснителни семинари са най-важните 

инструменти за повишаване на информираността на различните възможни 

бенефициенти. Непознатите към настоящия момент възможности за 

стимулиране на местното развитие, чрез прилагане на модела на ПЧП, 

налагат проучването им от страна на Община Неделино и представянето им 

пред частния сектор. ПЧП пряко отговаря на търсеното взаимодействие и 

сътрудничество между различните актьори в процеса на общинското 

планиране и развитие. Мярката е тясно взаимосвързана с предходната, като 

двете заедно позволяват високо качество и голямо количество на 

реализираните проекти в община Неделино през заложения програмен 

период. 

 Реализирани дейности: 

 Община Неделино бе домакин на срещи с ОИЦ Смолян, 

на които всички заинтересовани страни имаха 

възможност да се запознаят с различните възможности 

за финансиране на проекти. 
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 % изпълнение по мярката от заложеното за 2019 г.: 13% 

 Индикативна стойност на реализираните проекти по тази 

мярка за 2019 г.: 25714,29лв. 

Мярка 6.3. Координация и комуникация между общинската 

администрация, образователните институции и бизнеса за 

планиране на образователните програми и обучение в работна 

среда 

Очакван резултат: 

Повишено качество на образованието, разкриване на нови специалности в 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за повече възможности за 

професионална реализация. Формирани партньорства между общинската 

администрация, образователни институции и бизнеса. 

Препоръчителни задачи: 

Изменящите се потребности на работодателите изискват способност за 

адаптация на съдържанията на учебните програми. Мярката посочва 

нуждата от въвеждането на система за планиране на образователните 

програми, основаваща се на постоянно взаимодействие и сътрудничество 

между бизнеса, образованието и общинската администрация. Безспорна е 

необходимостта от интензивна връзка между образованието и бизнеса чрез 

участие на частния сектор в изготвянето на план-приема и регулиране на 

специалностите спрямо търсенето на пазара. Пълноценната професионална 

реализация на учащите, налага и разпространяването на стажантските 

програми по метода „обучение с работа“. Препоръчително е разработването 

на програма и предлагането на институционални стимули за обучение в 

реална работна среда. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 6.4. Създаване на мрежа за обмен на информация и диалог 

между Община Неделино и различните заинтересовани страни 

Очакван резултат: 

Подобрено общинско управление и повишено гражданско участие. 

Препоръчителни задачи: 

Своевременното идентифициране на проблемите и потенциалите за 

развитие е условие за успешното управление в общината. То е постижимо 
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единствено при непрекъснат контакт и обмен на информация между 

общинските администрации. В Мярка 6.4. съществуват две проявления на 

предвиденото действие – периодични публични срещи и дискусии, 

въвличащи оптимален брой различни представители на Община Неделино. 

Неразделна част от настоящия общински план е неговата Система за 

наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план. 

Системата предвижда конкретни механизми за обмен на информация, 

публичност и отчетност на дейностите по реализацията на плана, 

фокусиращи най-важните моменти в общинското развитие през следващите 

години. Системата за наблюдение предвижда последователност от 

публични срещи, балансирано разпределени във времето. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 6.5. Създаване на организационна основа за междуобщинско 

сътрудничество в предоставянето на услуги 

Очакван резултат: 

Ефективно междуобщинско сътрудничество за предоставяне на услуги и 

реализация на общи проекти. 

Препоръчителни задачи: 

Въвеждането на работеща форма за организация на групи общини, 

координирана от Община Неделино и Област Смолян, изисква регулярни 

срещи, взаимни обучения и обмен на добри практики, включително и чрез 

контакт с други европейски региони (Сдружение на планинските общини). 

Поставянето на основа за междуобщинското сътрудничество може да се 

продължи чрез разработването на модели за предоставяне на общи и по-

качествени услуги за населението. Други перспективи са разработването на 

общи планове в идентичните сфери на развитие, както и реализация на 

съвместни ключови проекти. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

Мярка 6.6. Насърчаване на електронното управление в община 

Неделино 

Очакван резултат: 

Въведена електронна платформа за управление на общинското развитие и 

качествени електронни услуги за гражданите. 
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Препоръчителни задачи: 

Мярката напълно съответства на националните приоритети за развитие 

през следващите години и на приоритетните оси на Оперативна програма 

„Добро управление“ за периода 2014-2020 г. Необходими са реализациите 

на взаимосвързани проекти за разработване на нови или усъвършенстване 

на вече съществуващите инструменти на електронното управление. 

Необходимо е съсредоточаването на средства за осигуряването на добри 

електронни услуги, подобряващи цялостното административно обслужване 

и улесняващи бизнес инициативите. Друга особено важна задача е 

оптималното приложение на Географските информационни системи в 

устройственото планиране и инвестиционното проектиране на общината. 

 Няма реализирани дейности по тази мярка за 2019 г. 

 

IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, 

обработване и анализ на данните; 

1.1. Наблюдение на Плана. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от 

органите за управление и мерките за осигуряване на информация и 

публичност за резултатите от изпълнението на Плана. 

На първо място трябва да се отбележи, че общинската администрация 

няма специално обособени механизми за събиране, обработка и анализ на 

данни. В последните години финансиране на различни видове дейности се 

търси предимно чрез проекти по Оперативните програми и Структурните 

фондове на Европейския съюз и други донорски програми. 

Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план 

за развитие се осъществява посредством: 

 анализ на индикаторите за въздействие и индикаторите за резултат 

заложени в Общинския план за развитие; 
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 анализ на индикаторите за резултат и количество, които са 

разписани за постигане на всеки един от проектите с външно или 

собствено финансиране; 

 анализиране на данни от общински регистри за различните публични 

услуги, предлагани от Общината; 

 набиране на статистическа информация от различни институции и 

анализ на данните. 

Индикаторите за наблюдение на постигнатия напредък по ОПР 2014-

2020 г. на община Неделино са посочени в т. 4 (стр. 116- стр. 124) от ОПР 

2014-2020 г. 

В Съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 

разработва годишен доклад, който се публикува на интернет страницата на 

общината. 

Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския 

план за развитие може да се отбележи и липсата на голям обем средства и 

амортизацията на инфраструктурата на територията на Общината, 

подобряването на състоянието на която пък от друга страна изисква 

значителен обем от средства. 

2. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР; 

На сайта на Общината се намира Общинския план за развитие на 

Община Неделино за периода 2014-2020 г. Там ще бъдат публикувани и 

докладите за наблюдение изпълнението на ОПР за 2014-2020 г., докладите 

за междинна и последваща оценка за изпълнение на ОПР. 

3. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със 

секторните политики, планове и програми на територията на 

общината; 

Общинският план за развитие на общината е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко 

кореспондира с Областната стратегия за развитие на област Смолян, 

Регионален план за развитие на Южен централен район. 

4. Мерки за прилагане на принципа за партньорство. 



Община Неделино 

 

 
46 

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на 

партньорство най-вече в областта на реализацията на проекти от общинско 

значение. Това са предимно проекти в областта на социалните услуги, 

младежки дейности, спорта. От представените данни става ясно, че за 

изпълнение на поставените специфични цели, мерки и проекти в 

Програмата за реализация на ОПР, Община Неделино до голяма степен 

разчита на усвояването на средства от ЕС чрез изпълнение на проекти по 

Оперативните програми.  

 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

№ 
проект 

Насочен 
към мярка 

Наименование на 
проектите с 

изпълнени дейности 
за 2019 г. 

% заложено 
изпълнение 
за 2019 от 

общото 
време за 

изпълнение 
на проекта 

Индикативна 
стойност за 
целия период 

на изпълнение 
на проекта 

Индикативна 
стойност за 

2019 г. 

ПО 1: НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

П 1.60 М 1.5 

Организиране и 
провеждане на 
културни събития, 
включени в културния 
календар на Община 
Неделино 

14% 300 000,00 лв. 42 000,00 лв. 

П 1.61 М 1.5 

Организиране и 
провеждане на 
Балкански фолклорен 
фестивал в Община 
Неделино 

14% 700 000,00 лв. 98 000,00 лв. 

П 1.62 М 1.5 

Организиране на 
реклама за 
популяризиране на 
културните събития и 
прояви в Община 
Неделино 

14% 250 000,00 лв. 35 000,00 лв. 

ПО 2: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

П 2.6 М 2.2 

Реновиране и 
аранжиране на 
прилежащите 
училщни 
пространства 

25% 450 000,00 лв. 112 500,00 лв. 
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П 2.13 М 2.4 

Създаване на 
предпоставки за 
активна комуникация 
между ДБТ - 
Златоград и фирми 
предлагащи обучения 

17% 70 000,00 лв. 11 900,00 лв. 

П 2.14 М 2.4 

Организиране на 
обучения за 
повишаване на 
квалификацията на 
лица регистрирани в 
ДБТ - Златоград 

17% 300 000,00 лв. 51 000,00 лв. 

ПО 3: ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА 

П 3.20 М 3.1 
Развитие на 
Фестивален туризъм в 
Община Неделино 

14% 1 350 000,00 лв. 189 000,00 лв. 

П 3.30 М 3.2 
Изграждане на музей 
на местния бит, 
фолклор и култура 

14% 150 000,00 лв. 21 000,00 лв. 

П 3.48 М 3.4 

Организиране на 
работни срещи между 
земеделски 
производители, 
преработватели на 
земеделска 
продукция и Община 
Неделино 

17% 70 000,00 лв. 11 900,00 лв. 

П 3.60 М 3.5 

Съхранение на 
традициите в 
двугласното пеене и 
превръщането им в 
международна 
културна проява 

14% 150 000,00 лв. 21 000,00 лв. 

ПО 4: ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ 

П 4.7 М 4.1 

Изработване на 
общинска програма 
за устойчиво 
използване на 
възобновяеми 
енергийни източници 
- проучване на 
възможностите за 
използване на 
вятърна и слънчева 
енергия, добиване на 
енергия от биомаси и 
геотермалните 
извори 

14% 200 000,00 лв. 28 000,00 лв. 

П 4.9 М 4.2 
Благоустрояване и 
озеленяване на 
общински площи за 

14% 1 000 000,00 лв. 140 000,00 лв. 
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озеленяване 

П 4.11 М 4.2 
Изграждане на нови 
градини и алеи 

14% 300 000,00 лв. 42 000,00 лв. 

П 4.13 М 4.3 

Реновиране на стари 
и изграждане на нови 
площадки за спорт и 
отдих в гр. Неделино 

20% 200 000,00 лв. 40 000,00 лв. 

П 4.14 М 4.3 

Изграждане на 
спортни площадки и 
спортни съоръжения, 
осигуряващи 
необходимите 
условия за по-голяма 
спортна активност на 
населението 

14% 1 500 000,00 лв. 210 000,00 лв. 

П 4.17 М 4.4 

Изграждане на 
достъпни места за 
паркиране на лица в 
неравностойно 
положение 

17% 700 000,00 лв. 119 000,00 лв. 

П 4.19 М 4.4 
Изграждане на 
спирки за обществен 
транспорт 

17% 350 000,00 лв. 59 500,00 лв. 

П 4.81 М 4.7, М 4.8 
Изграждане на 
автогара в Неделино 

14% 650 000,00 лв. 91 000,00 лв. 

П 4.130 М 4.8 

Реконструкция, 
рехабилитация и 
изграждане на 
съоръжения на ул. 
"Иван Вазов", гр. 
Неделино 

17% 2 560 000,00 лв. 435 200,00 лв. 

П 4.204 М 4.8 
Изработване и 
одобряване на 
кадастрална карта 

14% 0,00 лв. 0,00 лв. 

П 4.217 М 4.10 

За чиста околна среда 
- 2014-2020, с мото 
"Обичам природата и 
аз участвам" 

14% 10 000,00 лв. 1 400,00 лв. 

ПО 5: ПРИОБЩАВАНЕ 

П 5.2 М 5.1 
Осигуряване на 
стажантски места за 
работа в институциите 

14% 3 350 000,00 лв. 469 000,00 лв. 

П 5.5 М 5.2 

Създаване на 
устойчива трудова 
заетост за рискови 
социални групи 

14% 1 280 000,00 лв. 179 200,00 лв. 

П 5.8 М 5.4 

Надграждане и 
разширяване 
дейността на ЦОП - 
Неделино 

14% 250 000,00 лв. 35 000,00 лв. 
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П 5.9 М 5.4 

Надграждане и 
разширяване 
дейността на ЦСРИ - 
Неделино 

14% 250 000,00 лв. 35 000,00 лв. 

П 5.10 М 5.4 

Надграждане и 
разширяване 
дейността на ЦНСТ - 
Неделино 

14% 300 000,00 лв. 42 000,00 лв. 

П 5.14 М 5.4 
Разкриване на 
обществена 
трапезария 

14% 280 000,00 лв. 39 200,00 лв. 

П 5.15 М 5.4 

Разкриване и 
разширяване на 
обхвата на 
социалната услуга 
"Домашен 
помощник" 

14% 2 469 600,00 лв. 345 744,00 лв. 

П 5.16 М 5.4 

Разкриване и 
разширяване на 
обхвата на 
социалната услуга 
"Личен асистент" 

14% 1 780 000,00 лв. 249 200,00 лв. 

ПО 6: СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 

П 6.1 М 6.1 

Подготовка, 
управление, 
публичност и одит от 
общинска 
администрация на 
проекти, 
финансирани от ЕС и 
други финансови 
донори 

14% 100 000,00 лв. 14 000,00 лв. 

П 6.8 М 6.2 

Организиране и 
провеждане на 
разяснителни 
семинари за 
повишаване на 
информираността на 
бенефициентите за 
различни 
възможности за 
финансиране по 
проекти 

14% 180 000,00 лв. 25 200,00 лв. 

Обща индикативна стойност за 2019 г. на изпълнените дейности по тези 
проекти 

3 192 944,00 
лв. 

Таблица 12 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО 

Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой 

дейности за подобряване условията, качеството на живот на населението на 

общината и естетизация на селищната среда. Ангажиментите на Общината 

са свързани с поддържането и обновяването на общинската транспортна 

инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна 

инфраструктура, подобряване на управлението на отпадъците, повишаване 

на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи за 

енергия. Осигуряването на финансови ресурси за развитие на техническата 

инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, 

предвид на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо 

развитие и привличането на нови инвеститори в града и общината. 

Местният трудов пазар се характеризира с застаряване на трудовите 

ресурси (това е и демографски проблем), което налага да се правят опити 

по възрастното население също да бъде привлечено в трудовия процес, 

други проблеми са наличието на неравнопоставени групи на пазара на 

труда, сезонна заетост в чужбина, ограничено търсене на труд, неадекватно 

образователно-квалификационно ниво на свободните човешки ресурси 

спрямо потребностите на работодателите. Създадена е добра проектна 

готовност и база данни с проектни предложения, за които се търсят 

възможности за финансиране. 

Препоръки за подобряване на резултатите от изпълнението и 

наблюдението на ОПР: 

В ОПР за 2014-2020 г. е създадена система от индикатори за 

наблюдение на изпълнението на общинския план, която позволява отчитане 

на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие на общината въз основа на обективна информация и данни. В 

Общинския план за развитие има мерки от стари периоди, които не са 

изпълнени, има такива, които са преждевременно изпълнени, а има и 

такива които Общината тепърва желае да включи, това налага 

преразпределението им за бъдещи периоди и пренасочването на 

освободени планирани суми към други мерки – това може да стане чрез 

актуализация на общинския план за развитие. 
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Дейността на работната група по наблюдение и контрол по 

изпълнението на ОПР и докладът за отчетната 2019 г. дават основание да се 

направят следните изводи: 

В Община Неделино е създадена организация за прилагане и 

изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, 

вътрешен мониторинг и контрол; 

Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР пред 

Общинския съвет; 

През последните години общинската администрация се е възползвала 

от почти всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и 

усвояване на средства от европейски фондове и програми; 

Общината е натрупала опит в разработването на проекти и 

административен капацитет за тяхното управление и отчитане; 

Разработен е механизъм за избор на приоритетни за целевата 

територия проекти и дейности; 

Прави впечатление от Таблица 12, че реализираните дейности по 

проекти за 2019 г. са на индикативна стойност 3 192 944,00 лв., за 2018 г. 

са на стойност 2 159 744,00 лв , докато за 2017 г. тя е 17 981 644,00 лв , 

очертава се тенденция на растеж на индикативната стойност, което е 

положителен факт и говори добре за Общинска администрация. 

Създадена е проектна готовност и база данни с проектни 

предложения, за които се търсят възможности за финансиране. 

Общинската администрация следи за всички възможни европейски и 

български програми и донорски организации, които биха могли да 

финансират отделни обекти, дейности и проекти за постигане целите на 

ОПР. Преди изготвянето на всяко проектно предложение, същото се 

предоставя за съгласуване с Общински съвет Неделино. 

 

Годишния доклад за 2019 г. е приет с Решение №…… от ………………. 

по Протокол №…………. на ОбС - Неделино 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Съгласувал: Слави Докторов, н-к отдел „Планиране и разработване на проекти” …………. 18.03.2020 г. 

 

Изготвил: Симеон Родопски, гл. експерт „Проекти и програми” …………… 18.03.2020 г. 


