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ВЪВЕДЕНИЕ 

Правно основание 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който Кметът на Общината 

представя Годишен отчет за изпълнението на разработената от него Програма за управление. 

Период на отчета 

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2020 година. 

Институционална рамка  

Настоящият отчет представя работата на Кмета на община Неделино и ръководената от 

него общинска администрация, извършена в съответствие с: 

• Програмата за управление на кмета (2019 – 2023г.)  

• Общинския план за развитие (2014 – 2020г.)  

• Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, попадащи в 

приложното поле на дейността и отчетния период. 

• Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2020г., свързани с 

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на 

социално – икономическото развитие на общината. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите последователни и 

систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на 

устойчиво развитие на Община Неделино. Отразява в съдържателен аспект работата на 

отделните структурни звена в общинска администрация:  

• Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни 

мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда 

за населението;  

• Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно 

образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване, и 

гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на 

спорта;  

• Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, 

ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите;  

▪ Реализиране на местна политика, съобразно изискванията на Европейския съюз за 

постигане на значително по-добра жизнена среда и условия за реализация на 

жителите на общината; 

▪ Висок административен капацитет и работеща администрация; 
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• Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, 

балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в общината;  

• Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на 

алтернативни социални услуги и възможности за социално включване. Настоящият отчет е 

структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата на отделните структурни звена 

на общинската администрация. В същото време, изложението е представено на база основните 

приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на кмета за периода 2019 – 2023г., 

а именно:  

▪ Икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  

▪  Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности  

▪ Общинска администрация. Административно обслужване. Общински инспекторат  

▪ Инфраструктура. Благоустрояване. Градоустройство  

▪ Образование. Социални дейности. Здравеопазване  

▪ Култура. Туризъм. Спорт  

▪ Протокол и международно сътрудничество  
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

 

Завършваме година на упорит труд с екипа, с който 

започнах втория си мандат като кмет на община Неделино. 

С доверието и подкрепата на неделинци спечелих 

възможността да продължа реформите и градивните 

промени в община Неделино за пета поредна година. Това 

ми даде значителна преднина в надпреварата с времето да 

разгърнем и доразвием заложените цели, проекти и програми, да видим реализацията на много 

от тях, да оптимизираме процесите и ресурсите си за приоритетните политики, да направим 

градивни нововъведения. 

 

Първото нещо, което бързам да изразя, е че гласувайки ми доверие, за втори път  

поставихте началото на много неща.  И  естествено проявление на политическата и човешка 

коректност е избраният кмет да се отчете пред своите избиратели. Естествено е,  защото той 

изпълнява програмата не за себе си, а за своите избиратели. 

 

В настоящия отчет представям конкретните добри резултати, които постигнахме в 

рамките на 2020г. Основна цел беше да се надгради постигнатото през годините и да се 

начертаят бъдещите хоризонти, защото, както гласи една мъдрост, „Който не напредва всеки 

ден, всеки ден изостава.“  

 

За мен и за моя екип това означава огромна отговорност и здрава работа.  

 

Наваксахме много от пропуснатите ползи за община Неделино, независимо от 

последствията от грешни решения в миналото и липсата на свободен финансов ресурс, поради 

наследените стари задължения. Наложихме уверено темпо на развитие и днес общината не 

може да си позволи забавяне. 

 

В дни на световната пандемия – COVID-19, сковала света, развиваща се в различни 

нюанси и с неясен алгоритъм за в бъдеше,  с  упорит труд и всеотдайност успяхме да зададем 

посоките на успешно развитие в областта на инфраструктурата, икономиката, образованието, 

социалните дейности, културата.  Настоящият отчет съдържа всичко това  и още много факти, 

описани по раздели. 

 

Казват, че хората бързо забравят постигнатото и винаги се вглеждат в новите проблеми. 

Така и трябва да бъде! Хората в Неделино трябва винаги да изискват и да се стремят към по-

доброто. Общината ни може и трябва с всеки изминал ден да се превръща в едно по-добро 

място за всички нас. 
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Изразявам благодарност към всички, които допринесоха в процеса за израстване на 

местното самоуправление. Благодаря на своя екип, общинска администрация, кмет на кметство и 

кметските наместници, които се борят за каузата – просперитета на община Неделино. 

 

 

И най-вече благодаря на своите съграждани, които придават истинския смисъл на това 

да се работи, гради и надгражда. 

 

Показахме, че можем да продължим напред заедно! 

Бъдете здрави! 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ 

ГРАДОУСТРОЙСТВО.ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

 

 

 

Развитието и подобряването на инфраструктурата в Община Неделино бе основен 

приоритет на ръководството на общината, тъй като тя създава условия за устойчиво развитие и 

има определящо влияние върху инвестиционната атрактивност и конкурентноспособност на 

общината. 

През настоящата година завърши изработването на кадастралната карта на гр.Неделино 

и към момента върви публично обсъждане. 

Финализира се и всеки момент ще бъде готов Общия устройствен план на община 

Неделино. 

Изготвя се и План за интегрирано развитие на община Неделино /ПИРО/. 

Общината активно работи през следващите години да намери финансов ресурс за 

изграждането на колектор и пречиствателна станция.  

През периода за облекчаване на водната криза в общината, със средства и сили община 

Неделино е направила пълно геодезическо заснемане на всички водоизточници, основни 

водопроводи и водоеми. 

Благодарение на усилията на Общинска администрация е реализирано ново водохващане 

в местността „Годумови колиби“. Направен е байпас между водоемите: „Висока зона“ – 

„Деделянска бърчина“. Предстои да се реализира водохващане за „Сухия водоем“ над „Зикаво 

бърце“ и „Сухия водоем“ над „Деделянска бърчина“, които от години не се използват и не са 

включени във водопроводната система на града. 

Съгласувано и е получено положително становище за покриване на част от речното 

корито на р.Неделинска и през 2021г. общината възнамерява да извърши ремонт на някои 

основни участъци от общинската пътна мрежа и улици. 

Благодарение на настоятелните писма и добрата координация между Областния 

управител на област Смолян и кмета на община Златоград до края на 30 април 2021г. ще бъде 

основно ремонтиран пътния участък от 9км. по направление от Неделино до полигона Златоград 

и 2км. от Неделино по посока „Кавърмова чешма“ 

През 2021г. предстои да бъде завършени и пуснати в експлоатация сепарираща и 

компостираща инсталации. 
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РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ПРЕЗ 2020г. 

 

 

 

 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ДГ „ПРОЛЕТ“ 

 

 

 

 

По проект „Красива България“ беше спазено едно предизборно обещание поето пред 

родителите и децата на ДГ „Пролет“, за реконструкция и модернизация на дворното 

пространство, така както беше направено за децата от ДГ „Слънце“. 

Водени от идеята, че децата на двете детски заведения трябва да са равнопоставени, 

кандидатствахме, изготвихме и реализирахме проекта, като успяхме напълно да обновим двете 

площадки на детската градина и да зарадваме най-малките възпитаници, които я посещават, 

играят и творят. Нещо повече, успяхме да запазим старите катерушки като знак на приемственост 

и отговорност към хората, които преди нас са ги направили и същите с доброволен труд на 

служители от Общинска администрация – Неделино и граждани бяха монтирани в местността 

„Турчин мост“. След като се уверихме, че това е една добра инициатива, направихме и беседка за 

всички желаещи да посетят района.  

Така община Неделино се сдоби с още един кът за отдих. 

 

ДГ „ПРОЛЕТ“ 

СЛЕД ПРЕДИ 

 

 

 „ТУРЧИН МОСТ“ 
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СПОРТНО ИГРИЩЕ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ II, КВ.45 ПО ПЛАНА НА 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

Реализацията на проекта е със средства отпуснати чрез Постановление на Министерски 

съвет през миналата година, като общата стойност на строителните дейности възлизат в размер 

на 130 000лв. Това е дългоочаквано събитие за всички жители на нашия град, тъй като за проекта 

се говори от много години и въпреки обещанията, досега съоръжението не е било реализирано. 

Обектът е минал през много препятствия, включително съдебни претенции за терена, подаване 

на жалби, с цел спиране и забавяне на строителните дейности и др., но въпреки всички тези 

недоброжелатели, това съоръжение е вече факт. 
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ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.КУНДЕВО 

 

 

 

Един от основните проблеми съществуващи в населеното място е проблемът с 

водоснабдяването. С европейски средства през 2014г. е изградена нова „ВиК“ инсталация 

задоволяваща нуждите на част от жителите на с.Кундево. 

Вместо да бъде решен проблема той се задълбочи. Така през 2020г. бяха осигурени 

средства за прокарване на нов водопровод и за останалата част на селото. 

Така с.Кундево получи завършен воден цикъл и в момента предстои присъедини към 

„ВиК“ оператора. 

 

 

АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТ В С.СРЕДЕЦ 

 

 

 

Цялостно беше подменена най-лошата настилка на главната улица в с.Средец на 

стойност 113 000 лв., тъй като беше в окаяно състояние. През отчетния период е бетонирана 

улицата, която обслужва махала „Усковци“ и допълнително се бетонира улицата обслужваща 

семействата Михайлови, Караджови и Хаджиеви. 

До края годината предстои да започне изграждането на подпорна стена на мястото на 

срутилата се под жилището Младен Демирев и на блогоустроената обслужваща улица. 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Годишен отчет на Кмета 
                  2020г. Страница 11 
 

 

 

 

 

АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦА В С.ВЪРЛИНО И ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

 

 

 

Голям проблем за с.Върлино остава пътния участък между с.Козарка и с.Върлино. 

Трасето е дълго над 5км. и е непосилно община Неделино със собствени средства да ремонтира 

изключително тежкото състояние на пътното трасе. Въпреки всичко в капиталовия списък бяха 

отделени 100 000 лв. и беше асфалтирана основната улица в населеното място. 

Допълнително за с.Върлино бяха осигурени над 5км. водопроводен маркуч, който 

жителите на населеното място сами си го подмениха. 
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РЕМОНТ НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ С.ЕЛЕНКА – С.ИЗГРЕВ 

 

 

 

 

 

Един от най-сериозния проблем с водоснабдяването на с.Изгрев и с.Еленка създаваше 

старата помпена инсталация монтирана във водоизточника. Същата ежедневно по няколко пъти 

аварираше и се налагаше чрез приятелски контакти да събираме части от гр.Момчилград и 

гр.Кърджали. Проблемът изключително се задълбочи през лятото на 2020г., когато населените 

места за около 10 дни останаха без вода поради авария на помпата.  

Проблема беше кардинално решен като взехме решение да бъде доставена нова 

вертикална помпа и само за няколко дни същата беше доставена за сумата от 24 000 лв., 

подменена и в момента работи без проблемно. 
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ТРОТОАРИ В ГОРНО НЕДЕЛИНО 

 

 

 

Един от най-големите проблеми при влизане от посока Ардино – Неделино беше 

впечатлението, което се създаваше у хората, че в Неделино липсват тротоари и облик на 

естетична градска част. Затова беше взето решение и бяха осигурени средства в размер на 

130 000 лв. с ДДС за модернизация и подмяна на бордюрите и тротоарните плочи. 

350м. от участъка беше основно ремонтиран. Подменен беше и стария парапет. Създаде 

се и кът за отдих и алеи с цветя. След като жителите на общината възприеха с голямо одобрение 

извършената работа от фирмата спечелила обществената поръчка, с доброволен труд и дарение 

беше изградена и автобусна спирка, която да обслужва всички жители на общината и да има 

приемлив и архитектурен вид. На ремонтираният участък бяха засадени паркови и декоративни 

дръвчета. 

ТРОТОАРИ В ГОРНО НЕДЕЛИНО 

 

ПРЕДИ                                                                                                                                 СЛЕД 

 

 

АВТОБУСНА СПИРКА В ГОРНО НЕДЕЛИНО 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНА В С.ДИМАНОВО 
 

 

 

 

 

Със средства от Междуведомствената комисия беше спечелен проект за изграждане на 

подпорна стена в с.Диманово. 

Чрез същата се укрепиха няколко жилищни постройки, които бяха застрашени от 

срутване. Възстанови се пътния участък, който беше затрупан от свлачищен процес и се 

реализира една нова улица. 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНА В С.ГЪРНАТИ 

 

 

Със средства от Междуведомствената комисия беше спечелен проект за изграждане на 

подпорна стена в с.Гърнати, която към момента е завършена. Въпреки трудностите по нейната 

реализация усилията си заслужаваха, тъй като това е обект който укрепва пътя между с.Гърнати 

– мах. „Марамати“ и ще направи по-лесен достъпа на жителите от мах. „Марамати“ до домовете 

им. Още повече, че и жилищните сгради в района бяха застрашени. 
 

 

 

 
РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-НЕДЕЛИНО 

 

 

 

Въпреки, че през 2014г. е извършен основен ремонт на покрива на старата сграда на 

Общинска администрация и са похарчени огромни средства за нейната направа и се установи, че 

парите през 2014г. са били дадени напразно. Некачественият ремонт беше предизвикал сериозни 

щети и при всеки проливен дъжд наводняваше етажите. След оценка и анализ се установи, че 

хоризонталния покрив не е подходящ и се взе решение да бъде изграден скатов покрив за сумата 

от 30 000 лв. Покрива е осъществен и в момента не създава проблеми. 
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РЕМОНТ НА СТОЛОВАТА В БИВШЕТО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „ДИЧО ПЕТРОВ“ 

 

Старата обществена трапезария в бившето УО „Дичо Петров“ –гр.Неделино не отговаря 

на условията за хранене на потребителите е участници в конкурсната програма на Националния 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Извършвания 

ремонт през 2013г. е бил фиктивен и козметичен въпреки огромната сума от средства ,които 

тогавашното ръководство на общината е заделило. В момента залата и санитарните помещения 

са изцяло ремонтирани с ново обзавеждане и отговарят на условията за провеждане на масови 

мероприятия и отдаване под наем. 

Кухненския бокс за приготвяне на храна беше допълнително преоборудван с нови уреди и 

в момента над 130 потребители ежедневно получават топъл обяд. 

 

ПРЕДИ 

 

 
                                                                                    СЛЕД 

 

 

 

 

 

 



Годишен отчет на Кмета 
                  2020г. Страница 17 
 

 

 

 

 

А за радост на най-малките жители на общината в градския парк акад. „Николай Кауфман“ 

беше изграден зоокът.  

 

АПЛИКАЦИИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

 

По случай първия учебен ден в двете детски градини децата бяха зарадвани с нови 

анимирани апликации на стените във фоайетата. 
   

 

 

 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД Р.НЕДЕЛИНСКА В КВ. „ЕМОВЦИ“ 

 

 

 

 

През 2020г. след дълго чакане, Междуведомствената комисия подписа отстъпено право 

на строеж на община Неделино за поставяне на мостово съоръжение свързващо ул. „Александър 

Стамболийски“ с ул. „Напредък“. Същото е почти готово и към момента се осъществяват пътните 

подходи към новоизградения мост. По този начин ще бъде облекчено преминаването и връзката 

между двата квартала и в пазарни и празнични дни движението ще бъде по-облекчено. 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОБУСНА СПИРКА НА РАЗКЛОНА ЗА С.КУНДЕВО 

 

 

 
 

 

 
 

АВТОБУСНА СПИРКА С.ИЗГРЕВ 
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ГРАО ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.НЕДЕЛИНО  

 

 

Основната дейност на отдел ,,Гражданско състояние“ в община Неделино е 

свързана с административно – правното обслужване на гражданите и в по-тесни 

рамки и на юридически лица. На практика тази дейност е свързана с издаване на 

различни видове удостоверения въз основа на регистъра на населението. 

      През 2020 година от деловодството на общинска администрация гр.Неделино към 

отдел ГРАО са регистрирани средно около  2 000 бр. входящи документи и  искания. Няма 

неизпълнени и просрочени. 

      В община Неделино са съставени 9 акта за раждане, всичките са с входящи молби за 

пресъставяне на акт за раждане на български граждани родени в чужбина с придружен преведен 

и легализиран чуждестранен акт за раждане. 

      През 2020 година на територията на община Неделино са сключени 10 акта за 

граждански брак, 1 /един/, от който е сключен в Руска Федерация и отново пресъставен чрез 

необходимите документи. 

     Смъртността е в изключително високи стойности. От Януари 2020г само за 

гр.Неделино са съставени и обработени въз основа на съобщение за смърт от медицинско лице 

43 броя актове за смърт.  

     В селата няма съставени актове за раждане и граждански брак, броя на съставените 

смъртни актове общо за всичките села е 22 броя. 

     Населението на община Неделино по данни на ЛБД ,,Население“ /Локална база данни/   

приблизително е около 6493 жители общо със селата към община Неделино. Само в града 4321 

жители, общо за селата 2172 жители. 

 

Население по градове и села в община Неделино 

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА БРОЙ  НАСЕЛЕНИЕ 

гр.Неделино 4321 

с.Оградна 166 

с.Кундево 225 

с.Средец 398 

с.Изгрев 179 

с.Бурево 79 

с.Гърнати 227 

с.Диманово 105 

с.Кочани 131 

с.Еленка 150 

с.Крайна 52 

с.Козарка 113 

с.Върлино 125 

с.Върли дол 108 

с.Тънка бара 83 

с. Дуня 31 

Общо 6493 
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Важни акценти в дейностите образование, здравеопазване, младежки 

дейности, спорт и туризъм в Община Неделино за периода  

01.01.2020 – 31.12.2020г. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Проекти и национални програми /образование/: 

- Национална програма „Квалификация“ – регистрирани за обучение 3 педагогически 

специалисти, в тематично направление „Технологии и методи за развитие на 

дигитални компетентности на децата в детската градина“ 

- Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ – 3 етапа, 

общо искана сума 110 654,97 лв., за 7 педагогически специалисти и 8 

непедагогически специалисти; Получена сума към настоящия момент от 

Постановления на МС, в размер на 110 654,97 лв.; 

- Кандидатстване по НП „Заедно за всяко дете“ за ДГ „Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. 

Неделино; 

- Кандидатстване по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е 

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за ДГ „Пролет“ и 

ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

- Национална програма „Без свободен час“ , общо одобрена сума 698 лв. за СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; 

- Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, общо одобрена сума 1720 

лв. за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; 

Образователни мероприятия: 

• Провеждане на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, 

един участник е награден на II-ро място на областно ниво и един участник е получил 

поощрителна награда на областно ниво; 

• Участие на ученици от ОУ „Васил Левски“ с.Средец в Регионално ученическо състезание 

„Лъвски скок“; 

Динамиката на населението в област Смолян през последните 15 години се характеризира с 

негативни тенденции. Основните фактори, влияещи на демографските процеси са отрицателния 

естествен прираст, вътрешната и външна миграция. Населението в община Неделино също 

намалява, аналогично на тенденциите в страната, в т.ч. децата и учениците. Това наложи 

закриването на ОУ „Васил Левски“ с. Средец и ДГ „Зора“ с. Средец. 

- ОУ „Васил Левски“ с. Средец, закрито съгласно Решение № 97/27.07.2020 г. на ОбС – 

Неделино и Заповед № РД14-93/07.10.2020 г. на министъра на образованието и 

науката; 
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- Предложение до РУО – Смолян за становище и до МОН за закриване на 

институцията; 

- ДГ „Зора“ с. Средец, закрита съгласно Решение № 98/27.07.2020 г. на ОбС – 

Неделино и Заповед № 340/31.08.2020 г. на Кмета на община Неделино; 

Предвид динамичната в епидемичен план година, свързана с разпространението на 

COVID-19, много от планираните дейности и мероприятия не се осъществиха. 

 

СПОРТ 

 

 

- С Решение №15/09.12.2019г. на Общински съвет – гр.Неделино е приет Спортен 

календар на община Неделино за 2020г.; 

- През 2020г. е разработен и утвърден Общински план за младежта на община Неделино, 

приет с Решение №37/11.02.2020г. на Общински съвет- гр.Неделино; 

- На 31.07.2020г. се проведе турнир за „Купата на кмета“ по хокей на трева в община 

Неделино; 

- В периодите от 27.07.2020г. до 01.08.2020г. и от 05.10.2020г. до 09.10.2020г. в община 

Неделино се проведоха Лагер-сбор и спортна подготовка на Националния отбор по хокей 

на трева; 

- В периода от 09.10.2020г. до 10.10.2020г. в гр.Неделино се проведе XXI Държавно 

първенство по хокей на трева за юноши и девойки до 16 години; 

- Спортен клуб по хокей на трева „Лъвчета-2016“ гр.Неделино взеха участие в турнир в 

гр.Свищов; 

 

ТУРИЗЪМ 

 

Развитието на туристическата инфраструктура и утвърждаването и популяризирането на 

общината като туристическа дестинация е един от основните приоритети.  

 

 

 

Подготовката и организацията на мероприятията в Община Неделино – празници, 

чествания годишнини и др. се основава на Културния календар, който обхваща различни страни 

от културния живот на града и общината. 

 

 

През 2020 г. бе осигурен достъп до природната забележителност  вир „Бездънник“, 

намиращ се между селата Средец, Бурево и Гърнати. Мястото е маркирано, монтирани са 

указателни табели и указателни стрелки, на местата където е необходимо са монтирани 

парапети. Това го прави достъпно и обезопасено за всички любители на природата и туризма. 

По отношение на организирането на събития с местно и национално значение са 

предвидени средства за подкрепа за ежегодно организиране на фестивали, популяризиращи 

природното и културно наследство на района, традициите, обичаите, местната кухня, местните 

продукти и налагането им като събития, утвърждаващи района като дестинация за фестивален 

туризъм. 
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Община Неделино членува в Организация за управление на Туристически район „Родопи“ 

– учредена през 2017 г. Това е първата такава регистрирана организация в България. 

Организацията за управление на туристически район „Родопи“ е доброволно сдружение , което 

чрез  взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес  

извършва дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и  

 

осъществяване на регионален маркетинг и реклама на туристическите възможности в 

Родопа планина. Организацията за управление на Туристически район „Родопи“ е юридическо 

лице, което се учредява и регистрира по реда на глава трета „Туристическо райониране“ от 

Закона за  

 

туризма. Негови учредители са 18 общини, 12 туристически сдружения от област 

Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. За седалище на организацията  със Заповед 

на министъра на туризма е определен гр. Смолян. 

Кмета на община Неделино Боян Кехайов е член на Контролния съвет на организацията. 

 

На територията на общината има значителен брой екопътеки и маршрути, които се 

нуждаят от подновяване на маркировката  и съоръженията по тях, както и има нужда от 

изграждане на нови такива. 

Извършени са дейности по ревизиране на настоящите маркирани екопътеки и 

екомаршрути и подновяване на маркировката и подмяна на съоръженията по тях. 

Съгласно изискванията на Закона за туризма, община Неделино изготвя програма за 

развитие на туризма в община Неделино за период от четири години, която следва да е в 

съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на  

туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности, съответно със 

стратегията за развитие на туризма в община Неделино за периода 2014-2020 г. 

Предвидените мероприятия в програмата за развитие на туризма са: 

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата обслужваща туризма на територията 

на общината, включително местните пътища до туристическите обекти; 

2. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или 

за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 

3. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които 

допринасят за развитието на туризма; 

 

4. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 

5. Реклама на туристическия продукт на общината; 

6. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната 

организация за управление на туристическия район; 

7. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти. 

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2020г. 

 

 

В периода от месец Януари до месец Ноември 2020г. в община Неделино са реализирани 

следните програми: 
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1. Национална програма”Помощ за пенсиониране” 

 

Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица над 58год., 

които са регистрирани в ДБТ, което подобрява възможността на лицата да придобият  

 

 

право на пенсия по чл.68, ал.1 и 2 от КСО. Трудовите договори се сключват за срок от24 

месеца. 

В началото на м.януари 2020 г . по програмата работят 7 лица. По време на отчетния 

период са освободени 4 лица, новоназначени 4 лица. Към момента работят 7 лица като 

срока на договора на последния сключен трудов договор е до 19.10.2022г. Заплащането е 

МРЗ за страната. 

 

2. Национална програма”Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” 

 

Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни хора с 

увреждания, регистрирани в ДБТ за създаване на условия за достоен и самостоятелен 

живот. Трудовите договори се сключват за срок от 24 месеца. 

В началото на м.януари 2020 г . по програмата работят 8 лица с трайни увреждания. По 

време на отчетния период са освободени 5 лица, новоназначени 3 лица. Към момента 

работят 6 лица като срока на договора на последния сключен трудов договор е до 

26.10.2022г. Заплащането е МРЗ за страната. 

3. Национална програма” Предоставяне на грижи в домашна среда” 

 

Програмата стартира на 01.04.2020г със срок до 31.12.2020г. Основната цел на 

програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с 

предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с от 80 до 89,99 на сто 

степен на трайно намалена работоспособност или вид на увреждане с определена чужда 

помощ, и хора над 65г. възраст в невъзможност за самообслужване, които не са 

освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р 

България. Първоначално са назначени 17лица, като към момента има назначени 39 лица. 

Заплащането е почасово. 

 

 

 

4. Регионална програма за заетост 2020 за област Смолян 

 

Срок на програмата – от  03.08.2020г. до 30.11.2020г. В програмата са включени 7 лица за 

срок от 4 месеца в дейности от комунално битовото обслужване включващо: 

Поддръжка на общински улици и пътища, почистване на наноси, затлачвания, зачистване 

на канавки, изсичане на храсти и бурени, запълване на дупки по пътното платно, 

почистване на бордюри от затревяване, поддръжка на В и К съоръжение, организиране и 

участие в работата на „Социална кухня”. Заплащането е МРЗ за страната. 

 

5. Проект „Обучение и заетост за младите хора” 
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Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица с 

увреждания до 29год., регистрирани в ДБТ за създаване на условия за достоен и 

самостоятелен живот. Трудовите договори се сключват за срок от 24 месеца. 

В началото на м.Януари 2020г  по проекта на трудов договор работи 1 лице с трайно 

увреждане със срок на договора до 21.10.2020г. Заплащането е МРЗ за страната. 

 

6. Проект „Обучения и заетост „ Компонент II 

 

 

Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни хора с увреждания 

над 29год, регистрирани в ДБТ за създаване на условия за достоен и самостоятелен 

живот. Трудовите договори се сключват за срок от 24 месеца. 

В началото на м.Януари 2020г. по проекта на трудов договор работят 60лица с трайни 

увреждания. На 12.11.2020 е прекратен трудовия договор на 19 лица. Към настоящия 

момент работят 41лица. Като поетапно до края на годината ще бъдат прекратени 

трудовите договори на още 35 човека.Заплащането е МРЗ за страната. 

 

7. Проект „Нова възможност за младежка заетост” 

 

В началото на м.Януари 2020г. по проекта има назначено 1 лице- младеж до 29г. и 1 

наставник. 

През годината са сключени още 17 трудови договори с младежи  до 29г. и 17 

допълнителни споразумения с наставници. 

Към момента има назначени 3 лица и 3 наставника. 

Лицата са назначени по чл. 230 ал.1 от КТ. Със срок на договора 6месеца  субсидиран 

период от БТ като заплащането е 90% ат МРЗ за страната и 1месец от работодател със 

заплащане МРЗ за страната.  

 

През 2020год изтича програмен период на Оперативна програма „ Развитие на човешки 

ресурси 2014-2020“. Политиката на Агенция по заетостта е осигуряване на заетост на 

продължително безработни лица от рискови групи, трайно безработни лица, хора с трайни 

увреждания, младежи без трудов стаж и професионална квалификация до 29г. Очакванията са в 

новия програмен период да бъдат заложени именно такива програми, в които да бъда включени 

тези групи от хора с цел по-достоен живот и чувство за пълноценност. 

 

И през  2021год. продължават да бъдат активни НП“Помощ за пенсионирате, НП“ Заетост 

и обучение на хора с трайно увреждане“ и Програма“Нова възможност за младежка заетост.  

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2020г. 

 

➢ Проект „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна 

ситуация 2020“ 

В началото на май 2020 г. Община Неделино сключи договор с АСП по Програма 

„Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ , 
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която се финансира от  Агенция за социално подпомагане, по проект „Целево 

подпомагане с топъл обяд в община Неделино“, програмата периодично беше 

подновявана като последното удължение е  до 31.12.2020 г. , като същата е с  общ срок от 

167 работни дни, считано от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. за 130 потребителя, общ размер 

на предоставяната сума от АСП – 62 959  лева  в т.ч. размер на средствата за храна за 

обяд 54 275 лева и в т.ч. размер на средствата за други разходи: транспортни, 

съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи 8 684 лева, място на реализиране на 

проекта община Неделино, обл. Смолян – Целевите  групи, които се включват в проекта 

са: –Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в 

което са поставени под задължителна карантина –Уязвими лица, в това число и 

възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за 

 страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на 

извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят 

прехраната – Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от 

заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на 

близките си своите ежедневни потребности от храна. 

По време на изпълнение на програмата периодично бяха анкетирани потребители за 

удовлетвореността им от нея, като те дадоха много висока оценка. В началото 

обществото възприемаше по-трудно проекта, но в момента се смята, че е въпрос на 

престиж да се храниш по проекта заради качеството на храната и добрата организация. 

➢ ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“  

- Изпълнен е обект: „Изграждане на нови площадки за игра и облагородяване на 

съществуващи пространства в ДГ „Пролет“. 

- Изпълнен е обект „Спортно игрище и детска площадка в УПИ II, кв.45 по плана на 

гр.Неделино“. Реализацията на проекта е със средства отпуснати чрез Постановление 

на Министерски съвет през миналата година, като общата стойност на строителните 

дейности възлизат в размер на 130 000лв. 

 

През 2020г. община Неделино спечели три от три възможни европейски проекта, като 

екипа успя на 100% да постигне реализация и усвояемост на еврофонда. Така община 

Неделино се превърна в една от малкото общини в България достигнала такъв 

коефициент на успяваемост.  

 

 

 

 

 

➢ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

- Сключен е договор за изпълнение на проект: "Реконструкция на дворно пространство 

на СОУ "Св., св. Кирил и Методий", в УПИ I ркв.55 по плана на град Неделино, 

община Неделино". Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските 

райони. Стойността на проекта е 680 850.79. В процес на изпълнение. 

- Сключен е договор за изпълнение на проект: „Реконструкция на "Спортна площадка" в 

УПИ ХVII, кв.113 гр.Неделино, общ.Неделино, обл.Смолян". Проектът е финансиран от 

Програмата за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 97 652.77. В процес 

на изпълнение. 

- Сключен е договор за изпълнение на проект: "Рехабилитация и реконструкция на ул . 

"Напредък" -  II част и ул. "Дельо Войвода", част от уличната мрежа в град 
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Неделино, община Неделино". Проектът е финансиран от Програмата за развитие на 

селските райони. Стойността на проекта е 1 129 172.60. В процес на изпълнение. 

За съжаление въпреки изпълнения ангажимент на община Неделино и сключените 

договори с Държавен фонд „Земеделие“, недоброжелателни лица, които не желаят в 

Неделино да се инвестират средства и града да се развива е подадена жалба и това 

спъва строителните дейности на двата проекта.  За огромно неудовлетворение на 

жителите на ул. "Дельо Войвода" жалбата е подадена от лице, което живее именно на 

тази улица. 

По отношение на дворното пространство в училището е подадена жалба в КЗК и предстои 

произнасяне по казуса. 

 

През 2020г. са осигурени средства над 1 400 000 лв. за укрепване на свлачищен процес в 

местността „Леден врис“, но същото поради подадена жалба в КЗК се забавя укрепването 

на участъка 

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

 

 През пролетта на 2020 г. 

ДАЕУ постави краен срок на общините за обновяване на техните сайтове, като постави 

изисквания, свързани с външния им вид, достъпността и сигурността. Старият сайт на Община 

Неделино беше в много лошо състояние, причина за това беше, че софтуерът, с който беше  

 

създаден и поддържан беше остарял и нямаше поддръжка, не можеше да се инсталира 

сертификат за сигурността, не отговаряше по нито една точка на изискванията. Това наложи 

създаването на нов сайт, използвани бяха последни версии на програмни езици за създаването 

му, беше закупен и инсталиран сертификат за сигурност, беше създадена възможност за 

достъпност до съдържанието на хора с ограничения, беше предвиден външен вид за таблет, 

телефон и компютър, променен е и дизайнът, който е по-дружелюбен към потребителя, бяха 

поставени форми за обратна връзка и обновен интерфейс за мултимедийно съдържание като по 

този начин по-голямата част от изискванията на ДАЕУ бяха изпълнени, предстои добавянето на 

възможност за предоставяне на електронни услуги. 
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КУЛТУРНИ  И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА ПЕРИОДА 

01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

 

Заради пандемията повечето културни събития у нас бяха отложени. Част от 

мероприятията заложени в културния календар на община Неделино бяха отбелязани при 

закрити врати без публика или с присъствието на по-малък брой хора при спазване на 

противоепидемичните мерки. Такива бяха: 

 

✓ 19 февруари - Отбелязване на 147 –годишнината от гибелта на Апостола на 

свободата – Васил Левски. Годишнината бе почетена с литературно-музикална 

програма, която се състоя в салона на НЧ „Светлина – 1938“ 

✓ 3 март – Тържествено отбелязване на Националния празник на Република 

България с поднасяне на венци от всички институции  пред паметника в центъра 

на града и тематична празнична програма. 

✓ 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост – С 

грамоти бяха наградени културни и просветни дейци от община Неделино. 

✓ 1 юни – Международен ден на детето – Под патронажа на кмета на община 

Неделино, съвместно с НЧ „Светлина-1938“ и ЦОП-гр-Неделино беше 

организиран конкурс за рисунка на асфалта. Всички деца получиха лакомства. 

✓ На 1 юни официално бе открит обект: „Спортно игрище и детска площадка в УПИ 

II, кв.45 по плана на гр.Неделино“.  

✓ На 26 юни беше обявен онлайн конкурс от НЧ „Светлина-1938“ за най-добра 

рисунка на тема „Моя красив град Неделино“ 

✓ На 14 септември самодейци и групи при НЧ „Светлина-1938“ взеха участие в 

Националния фолклорен фестивал в гр.Приморско – „Орфей пее с морето“ 

✓ На 15 септември беше открит обект: „Изграждане на нови площадки за игра и 

облагородяване на съществуващи пространства в ДГ „Пролет“, по проект 

„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. 

✓ 1 ноември – Денят на народните будители бе отбелязан на закрити врати без 

публика с литературна програма. 

 

Отменени празници от културния календар на общината, които неможахме да 

реализираме поради пандемията от COVID-19 са: Наша марта, Великден, Гергьовден, 6-ти 

Септември, както и провеждането на XIX Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и 

народна песен с международно участие – Неделино 2020г. 

 

 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА ПЕРИОДА  

01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

 

За целите на анализа на наличните услуги в община Неделино са разглеждани в три 

групи услуги за:  деца, възрастни лица и деца и лица с увреждания. 

Услугите са представени според налична информация по отношение на: капацитет, 

основни дейности, достъп до услугата, човешки и материални ресурси, основни проблеми и 

налични идеи за развитие. Класифициране на видовете социалните услуги в Правилника за 
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прилагане на Закона за социалното подпомагане (чл.36) представя социалните услуги като 

услуги, които се предоставят в общността и в специализирани институции. 

Нормативно е определено, че социалните услуги в специализираните институции се 

предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. 

Правилникът за прилагане за закона за социално подпомагане определя, че при необходимост и 

съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове 

социални услуги, което дава възможност за гъвкавост при развитие услуги, които да посрещат 

конкретни нужди на общността.  

        В съответствие с изискванията на действащото законодателство, социалните услуги 

в община Неделино са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на 

ежедневните им дейности на база на активната и целенасочена  работа на специалистите от 

социалната сфера. В повечето случаи потребители на социалните услуги са хора с увреждания, 

деца с увреждания и самотни хора в пенсионна възраст. 

          Услугите, които се предоставят към момента  в общността са следните: 

 

 

➢ Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ – стартира от 

01.04.2020г. Назначени са 69 лични асистенти и 39 домашни помощници, като договорите 

им са до 31.12.2020. 

➢ На 11.05.2020г. община Неделино спечели проект по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания –Компонент 3“. Целта на проекта е подобряване качеството 

на живот и осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда, която да ограничи 

контактите на най-уязвимите групи. 

➢ Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна 

ситуация 2020“, която се финансира от АСП. Назначени са 30 потребителя и програмата 

е удължена до 31.12.2020г.  

➢ Приета е Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова 

помощ 

 

ИЗДАДЕНИ КАРТИ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТЕЛК – 25бр. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО 

НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ 

 

➢ Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, въведено за 

ограничение разпространението на заразата COVID-19 и необходимостта за 

осъществяване на контрол по изпълнение на въведените противоепидемични мерки 
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и превенция, на територията на Община Неделино бяха въведени  от 09.04.2020г. 

задължителни дезинфекционни пропускателни пунктове на входните точки на община 

Неделино, включващи външно третиране с дезинфекционен препарат на влизащите 

моторни превозни средства и измерване на телесната температура с безконтактни 

термометри на лицата пътуващи в тях. Местонахождението на пунктовете се 

осъществяваше по следния начин: 

-  ПУНКТ  №1 – по  пътя  Долен-Крайна кръстовището  до  бившата пресевна станция. 

-  ПУНКТ №2 – спирката при разклона за с.Средец и главен път Смолян –Неделино. 

Пропускателния  режим се осъществяваше със съдействието на РУ-МВР, всеки ден за 

времето от 08:00 –17:00 часа. 

 

➢ Поради въведените противоепидемични мерки ежедневно в община Неделино се 

извършваше дезинфекция на обществените пространства, паркове, спортни и детски 

площадки. Ежедневно изпращахме информация до Окръжна прокуратура за 

предприетите противоепидемични мерки срещу разпространението на  COVID-19 на 

територията на община Неделино. 

 

  

 

 

ДАРЕНИЯ И ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО 

 

 

Всяка помощ е от огромно значение за хората, на които помагаме….. 

Дрехи, медикаменти, спално бельо, храна, компютри или друга техника, детски книжки, 

билети за кино, игри…възможностите са много. Един малък жест и инициатива може да се 

превърне в незабравим момент. 

И през тази година община Неделино получи няколко дарения, а именно: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДАРЕНИЕ НА ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА 
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Кмета на община Неделино Боян Кехайов, Заместник-кмета Здравко Димитров, Захаринка 
Петрова, Председателя на Общински съвет – Неделино Стойко Еленов, както и общинските 
съветници Владислав Емирски, Д-р Светозар Любомиров, Стефан Гьоладжиев, Ружо Младенов, 
Огнян Бабачев, Д-р Румен Младенов, Борислав Беширов и Асен Белев дариха средства за 
закупуване на лични предпазни облекла за служителите работещи по дезинфекция и 
противодействие разпространението на COVID-19. 

Част от закупените предпазни облекла бяха дарени на ЦСМП-гр. Неделино и бяха получени 
лично от Галя Емирска – отговорник за филиала в Неделино. 
 
 

 

 ДАРЕНИЕ НА МБАЛ – ЗЛАТОГРАД  

   На МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград , която обслужва общините Неделино и 
Златоград бе направено дарение от доц. д-р Андрей Кехайов и Недялко Чандъров за лекарите и 
обслужващия медицински персонал. 
Бяха дарени защитни облекла (сертифицирани с висок клас на защита), медицински ръкавици, 
дезинфектанти,  медицински престилки, катетри, спринцовки и игли за спринцовки.   
 

 

 

 

 

 

 ДРУГИ ДАРЕНИЯ ЗА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

- Дарение от Александър Нейчев от гр.Неделино на дезинфектанти, маски и защитни 

облекла на община Неделино и филиала на ЦСМП-гр.Неделино. 
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- Дарение на дърва за джамията в центъра на града. 

- Дарение от Веселин Георгиев на двете детски градини в гр.Неделино, съдържащо 

техника и детски игри. 

- Дарение от Веселин Георгиев на хранителни продукти за подпомагането на пенсионери и 

социално слаби лица на територията на община Неделино. 1855 лица получиха 

хранителни пакети.  

 

 

 

- Дарение от Министерство на здравеопазването на линейка за нуждите на община 

Неделино. 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. 

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране 

на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на 

условия за устойчив икономически растеж и заетост, бе сред основните приоритети през 2020г. 

През 2020г. Община Неделино, като възложител, продължи да провежда и възлага 

обществени поръчки по процедурите, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), в 

съответствие с принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 

 

 

 

 

През текущата 2020г. община Неделино е провела обществени поръчка по реда на 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/  както следва: 
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I. Процедури по вид „Публично Състезание“ открити по реда на Глава двадесет и 

пета от ЗОП – 6 бр. 

 
II. Процедури по вид Събиране на оферти с обявя и покана до определени лица по 

реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – 7 бр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

  2020г. беше година на трудности и проблеми, които бяха част от ежедневието 

както на местната власт, така и  на гражданите на общината. Всички бяхме изправени и все още 

сме пред предизвикателството  COVID-19 - тежка извънредна ситуация, която промени радикално 

живота ни. Въпреки това през годината, обаче показахме, че умеем навреме и с амбиция да 

работим за развитието на общината. В никакъв случай не целя и не провокирам усещането, че 

реализираното от община Неделино е всеобхватно и завършено. Пред общината продължават да 

стоят сериозни предизвикателства – демографския проблем, създаването на работни места за 

млади и висококвалифицирани специалисти, сериозни инфраструктурни проблеми, 

образователни и социални потребности, качество и естетика на градската среда.  

 И през 2020г. нашата управленска програма, по която се движим напред през настоящия 

мандат изпълни своите цели – да работим градивно за развитието на община Неделино. С моя 

екип се постарахме да обобщим данните в отчета и да представим реализираните проекти, 

въведените нови социални и административни услуги, изградените и реконструирани обекти. 

Положиха се систематични и последователни усилия за подготовка на нови проектни 

предложения – следващи важни инвестиции в качеството на живот, които ще започнат своята 

физическа реализация през 2021г. Но предстои още много работа. 

 Благодаря на екипа си, който ме подкрепи във всяко начинание и не изгуби отправната 

точка. 

 Благодаря на Общински съвет – Неделино, който въплъти функцията си на висш орган на 

делегирана власт, ценен коректив и провокатор на конструктивен диалог. 

 Най-вече благодаря на гражданите на Община Неделино за това, че бяха търпеливи и 

толерантни, взискателни и критични, активни и съпричастни при управлението на публичните 

процеси в нашия град. 

 Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за 

процеса на израстване на местното самоуправление. 

 

 

С уважение,  

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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