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ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА ПЕРИОДА 2019г. – 2023г. 

 

 

ЯНУАРИ 2020г. 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Програмата за управление на община Неделино за мандат 2019г. – 2023г. има за цел да 

подобри условията на живот в региона и да я превърне в съвременна европейска 

община. Изготвена е на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, за срок от 4 години, обвързана е с действащите 

стратегически, технически, финансови и нормативни документи. 

 

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 

 

- Прозрачност и отчетност в управлението на община Неделино 

- Отговорно отношение за решаване на основните проблеми 

- Активно използване на европейските фондове и оперативните програми 

- Законност и равенство. 

 

II. ОСНОВИ ЦЕЛИ: 

 

- Повишаване стандарта на живот чрез балансирано развитие на общината. 

- Подобряване на социалните услуги и инфраструктурата в региона 

- Разумно управление и разходване на бюджетните средства 

- Успешно управление по реализацията на спечелените проекти и програми 

- Развитие на културния обмен, повишаване на възможностите за сътрудничество в 

сферата на културата, образованието и здравеопазването, туризма и фестивалите 

- Подобряване на екологичната среда в региона и възможностите за реализация на 

проекти във „ВиК“ сектора. 

-  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

ДЕЙНОСТИ 

ВЪЗМОЖЕН 

ИЗТОЧНИК ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

СРОК 

- Насърчаване на инвестициите в 

региона и подобряване на 

условията за бизнес в община 

Неделино. 

- Създаване на заетост. 

 

- Бизнес форум 

- НПО 

 

През 

периода 

- Подобряване на 

инфраструктурата в общината. 

- Благоустрояване на улици 
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- Рехабилитация на общинска 

пътна мрежа. 

- Изграждане на нови пътни 

връзки. 

- Подмяна на тротоарните 

настилки. 

- Изграждане на Втора главна 

улица „Напредък“ 

 

- МРРБ 

- ПМС 

- Бюджетни 

средства 

- ПРСР-ДФЗ 

 

През 

периода 

- Проектиране и изграждане на 

колектор и пречиствателна 

станция. 

- Подмяна на напорни, 

довеждащи водопроводи и 

търсене на нови 

водоизточници. 

 

 

- Бюджетни 

средства 

- МОСВ 

- ПУДООС 

- МРРБ 

 

 

През 

периода 

- Отдаване на концесия на 

минералните води. 

- Реализиране на проекти за 

развитието на туризма в 

община Неделино. 

 

- Община 

Неделино 

 

През 

периода 

- Модернизация на 

пространствата за обществено 

ползване. 

- Подобряване на дворните 

пространства  в СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“  и ДГ 

„Пролет“ 

 

- Красива 

България 

През 

периода 

- Изграждане на нови спортни 

площадки в кв. „Емовци“ и 

с.Средец 

- ПРСР – ДФЗ 

- Бюджетни 

средства 

През 

периода 

- Саниране на Блокове К-1, К-2 и 

повишаване на енергийната 

ефективност на публичната 

общинска собственост. 

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий, 

ДГ „Пролет“, Общинска 

администрация 

- МРРБ 

- „Норвежка 

програма“ 

- ДФЗ 

През 

периода 

- Ремонт и оборудване на 

сградите публична общинска 

собсвеност и кметствата в 

населените места. 

- Бюджетни 

средства 

- ПМС 

През 

периода 

- Изграждане на сепарираща и 

компостираща инсталация за 

зелени отпадъци. 

- Подобряване на чистотата и 

сметосъбирането. 

- МОСВ 

- Бюджетни 

средства 

През 

периода 

- Изготвяне на общ устройствен 

план на община Неделино. 

/завършване на процеса/ 

- МРРБ През 

периода 

 - Популяризиране на фолклорния    

фестивал. 

- Сътрудничество с учебни 

заведения за изучаване на 

Неделинският двуглас. 

- Подкрепа за читалищната 

дейност и самодейното 

творчество. 

- Министерство 

на културата. 

- ВУЗ 

- Дарения 

- Бюджетни 

средства 

През 

периода 



- Активна работа в сферата на 

социалната политика и 

програмите за временна 

заетост. 

- ЦНСТ 

- ЦСРИ 

- ЦОП 

- МТСП 

През 

периода 

- Партньорство, координация и 

съдействие с МЗ при 

изграждането на нов филиал за 

ЦСМП – Неделино. 

- МЗ 

- Бюджетни 

средства 

През 

периода 

- Разширение и поддръжка на 

гробищните паркове на 

територията на община 

Неделино. 

- Капиталови 

разходи. 

През 

периода 

- Поддръжка на религиозните 

храмове на територията на 

община Неделино. 

- Дарения 

- Проекти и 

програми чрез 

ЕС. 

През 

периода 

- Почистване и поддръжка на 

речните корита и дерета. 

Овладяване на свлачищните 

процеси. 

- Междуведомств

ена комисия 

- МРРБ 

- Капиталови 

разходи 

През 

периода 

- Обособяване на зони за 

паркиране и покриване на част 

от речното корито. 

- ПМС 

- Капиталови 

разходи 

Пред 

периода 

 

Очаквани резултати: 

• Подобряване на диалога граждани-местна власт. 

• Повишаване на ефективността на процеса на взимане на решения. 

• По-висока прозрачност в работата на местната власт. 

 

Където и да живеем, работим или прекарваме свободното си време, стандартът 

ни на живот винаги ще се определя до голяма степен от качеството на нашето 

местно самоуправление. Като публична власт, ние възприемаме сериозно нуждите и 

очакванията на гражданите, държим на качеството на техния живот и работим за 

неговото подобряване. 

 Ще създадем възможност местното самоуправление да бъде достъпно за 

всички, да дава възможност за изслушване на различни мнения. 

 В този смисъл настоящата програма е отворен документ за корективи, 

обусловени от обективни обстоятелства.  

 Изпълнението на настоящата програма цели подобряване на жизнената среда и 

потенциала за развитието на община Неделино, като през периода може да бъде 

допълвана, съобразно осигурено допълнително финансиране на нови дейности. 

 

 

 

 

 

Приета с Решение №28, по Протокол №5 от/11.02.2020г./на 

Общински съвет-Неделино. 


