
ОТЧЕТ
НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО –

БОЯН КЕХАЙОВ







Изграждане на мостово съоръжение над
р. Тикленска, с. Крайна







Доизграждане на ул.“Напредък“ между о.т 844 до о.т. 
860 от км. 1+390 до км. 2+100см. дължина 710м.

гр. Неделино











Изграждане на мостово съоръжение над
р. Неделинска, свързващо ул.“Напредък“ и 

ул.“Ал.Стамболийски“













Асфалтиране на ул. „Васил 
Димитров“



Разширение и изграждане на укрепителна 
стена на Гробищен парк „Горно 

Неделино“









Второ разширение на Гробищен парк 
„Горно Неделино“





Асфалтирана улица към дърводелски 
цех в с. Бурево



Поставяне на мантинела – път 
„Крайна“





Осветление на гробище в с. Върлино



Ремонт на водоем в с. Върлино





Видеонаблюдение на гр. Неделино





Изграждане на детска площадка в 
центъра на гр. Неделино







Модернизиране на инфраструктурата на ОДЗ №1, гр. 
Неделино, чрез реконструкция на дворно

пространство и изграждане на зона за игра и игрово
обучение















Изграждане детска площадка и зона за 
отдих и спорт в кв. „Горно Неделино“







Изграждане на детска площадка в
кв. „Емовце“







Дарение на компютри за община 
Неделино





Дарение на медицинско оборудване





Нов сметосъбиращ автомобил за 
Община Неделино





Асфалтиране  на пътен участък с. Еленка –
мах. Диманови колиби, общ. Неделино







Рехабилитация на пътна отсечка от табела 
за с. Кундево – разклона на републикански 

път по направление Ардино - Неделино





Рехабилитация на пътя с. Кочани –
с. Диманово  



Изграждане на бетонова стена в
с. Диманово



Оформяне, баластриране и полагане
на водостоци на път  , кв. „Димови и 

Димитрови“ – с. Козарка





Бетониране на  ул.“Дичо Петров “ 







Кв. „Кандрев дол“ – Асфалтиране на 
ул. “Катя Ванчева“ и  ул. „Ивайло“



Изграждане на бетонова стена от
ул. “П. Р. Славейков“ до ул. “Нова гора“,

кв. „Зиково бърце“



Изграждане на бетонова стена на 
ул.“Бор“



Асфалтиране на отсечка към „Центъра за 
спешна мед. помощ“ – гр. Неделино



Изграждане на чешма в центъра на гр. 
Неделино



Рехабилитация и поставяне на осветление 
на мостово съоръжение до блок К1





Дарение на автомобил за Службата по 
пожарна безопасност





Ремонт на трапезария в УО „Дичо Петров“
– функционираща „Социална кухня“









Дарение на автомобили за „траурни 
дейности“





Осигурен училищен микробус от МОН за нуждите 
на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Неделино





Асфалтиране на второстепенни улици 
към ул. “Напредък“



Асфалтиране на ул. “Ивайло“ в кв. 
„Кандрев дол“



Електрифициране – с. Бурево





Изграждане на бетонова стена в 
кметство Диманово





Рехабилитация на път към гробищен парк 
в с. Изгрев и поставяне на осветление





Улично осветление в с. Оградна



Изграждане на подпорна стена и 
поставяне на осветление в с. Средец







Ремонт на покрив на 
административна сграда в с. Средец





Дарение на микробус на училището в 
с. Средец



Планирано асфалтиране на отсечка към 
Гробищен парк „Долно Неделино“



Грижи към децата – 1-ви юни







Грижи към децата - Гергьовден 







Грижи към децата – изпращане на 
абитуриентите





Грижи към децата – награждаване от 
конкурса “Аз раста патриот”





Грижи към децата – празник в 
детската градина





Грижи към децата – Празник на 
буквите





Грижи към децата – първи учебен ден





Грижи към децата – раздаване на 
спортни екипи







Грижи към децата – запалване 
светлините на елхата







Неделинският двуглас стана дисциплина в 
АМТИИ – гр. Пловдив



Сключване на договор за сътрудничество с ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“



Шестнадесети национален фолклорен 
фестивал за двугласно пеене и народна песен с 

международно участие





Министърът на околната среда и водите и кметовете на 
общините Мадан, Златоград и Неделино подписаха договор 

за изграждане на 2 инсталации за обработка на отпадъци



Постановление на Министерски съвет за 
финансиране на пътя „Крайна-Долен“





Благодаря за вниманието!


