
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

2 
 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………………... 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ НА 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ………………………………………………………………………………………… 

ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ ………………………………………………………………………………………. 

ГРАДОУСТРОЙСТВО. ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ …………………………………. 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ……………………………………………………………………………………… 

КУЛТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ………………………………………………………………………. 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ТУРИЗЪМ  И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ …………………………………………. 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

3 
 

 

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 2021 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 2021г., 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. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

За пореден път, осъзнавайки личната си 
отговорност, се изправям пред Вас, за да 
дам отчет за съвместната ни работа през 
2021 г. 
 Преди всичко бих искал да ви благодаря за 

доверието и подкрепата, които срещам от ваша страна. Това ми вдъхва надежда и 
сигурност, че заедно се движим в правилната посока към преодоляване на трудностите и 
решаване на проблемите на нашето ежедневие. 
 

Не смятам да се впускам в детайли, но ще се опитам да акцентирам както върху 

свършеното, така и на трудностите, които срещахме при реализирането на поетите 

ангажименти. Често отговаряхме на тежки въпроси, търпяхме критики, понякога и 

несправедливи. Но най-важното е, че продължиха да се раждат много полезни идеи за 

бъдещото управление на общината, които рамкират общия ни път напред. 

 

Равносметката: Повярвахме, че е ВЪЗМОЖНО! 

Шест години по-късно: 

 

Спряхме плъзгането надолу – към разруха и безперспективност, започнахме 

изкачване нагоре. 

Работим усилено, за де си върнем самочувствието и да станем община първа 

категория. 

Направихме първите стъпки от промяната, която искахме да се случи. 

Защото Неделино го заслужава. 

Наваксахме много от пропуснатите ползи за община Неделино, независимо от 

престъпно изразходваните публични средства, решения на парче и липса на свободен 

финансов ресурс, ние променихме: 

 

начина на мислене,  

вземането на решения, 

начина им на изпълнение,  

отношенията между двете власти – изпълнителна и законодателна,  

отношението към гражданите и бизнеса,  

променяме развитието на общината. 

 

Градим мостове за бъдещето ни. 
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Приключи една много тежка и сложна бюджетна година, в дни на световната 

пандемия COVID-19, която продължава да се развива с огромно темпо, и през която 

трябваше да се справим с познати и нови предизвикателства. Опитахме се да разработим 

и реализираме бюджет, който оптимално да отговаря на спецификата на общината ни, 

ресурсите, с които разполагаме, както и потребностите, които всеки от нас има. 

 

Приоритетите, по които работихме бяха: 

➢ Работа по проекти – този приоритет на община Неделино има отражение 

върху цялостната ни политика в областта на инфраструктурата, 

намаляването на безработицата и социалните дейности; 

➢ Инфраструктура – водоснабдяване, пътна инфраструктура, подобряване на 

средата, в която живеем; 

➢ Висока събираемост на местните приходи; 

➢ Образование и социални дейности; 

➢ Максимална информираност на жителите на общината; 

 

 

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

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

кметство и кметски наместници, които се борят за каузата – просперитета на община 

Неделино. 

Благодаря на своите съграждани, които придават истинския смисъл на това да се 

работи, гради и надгражда. 

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ 

ГРАДОУСТРОЙСТВО. ИНФРАСТРУКТУРА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

 

 

Дейността на дирекция "Строителство" през изминалата година е насочена главно към 

изпълнение приоритетите заложени в програмата за управление на мандат 2019 - 2023 г. и е 

пряко свързана с реализацията на обектите, заложени в Разчета за капиталови разходи на 

Бюджет 2021г. Формирането на Разчета за капиталови разходи през годината е подчинено на 

основния приоритет за Развитие и модернизация на техническата, социална, образователна и 

културна инфраструктура в Община Неделино. 

Философията, която сме заложили при съставянето на капиталовите разходи, е 

насочване към приоритетните обекти по степен на важност и неотложност опирайки се на това, 

че те не са се разрешили през дълъг период от време. Постарали сме се да обхванем по-

голямата част от населените места, но сме се разгърнали според възможностите в бюджета. 

В тази връзка дейността на Дирекцията през 2021г. беше до голяма степен пряко 

подчинена на реализацията на проектите финансирани по Европейски програми и свързани с 

обновяване, модернизиране или изграждане на нова инфраструктура. 

 

Списък на най-важните инфраструктурни проекти през 2021г. , в изпълнение на приетия 

от Общински съвет Разчет за капиталови разходи: 

 

 

 

  

  

 Поименен списък на обектите 

 от разчета за финансиране на капиталовите разходи 

 за 2021 година 

Дейност 

Източник на финансиране, разпределение по дейности Параграф 

по ЕБК 

1 ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, 

§„-„78-88 

Погасяване на главница на безлихвен кредит от ПУДООС за проект: „ Оптимизиране на системата 
за събиране и транспортиране на ТБО на територията на община Неделино“ 

 12 вн. * 8572.42 

604 

Въвеждане на енергоефективни мерки за територията на община Неделино 

§51-00 
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606 

Проектиране на подпорна стена в УПИ III, кв.90 по плана на гр.Неделино при ул."Катя Ванчева" с 
о.т 619- о.т.620 

§52-06 

§„-„61-02 

Съфинансиране по проект "Красива България" към МТСП за обект: "Подобряване на социална 
инфраструктура от резидентен тип  - ЦНСТ,  чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и 

облагородяване на дворно пространство на обществена сграда в УПИ I, кв. 91 по ПУП на гр. 
Неделино, обл. Смолян" 

604 

Допълнително технологично необходими разходи по доизграждане и въвеждане в експлоатация 
на обект: "Изместване на ВЛ 20kV "Гърнати" и ВЛ 20kV "Козарка"" § 52-06 

122 Текущ ремонт на административна сграда на кметство с. Еленка 

§51-00 

122 

Текущ ремонт на административна сграда в общинска администрация гр.Неделино 

§51-00 

122 
Текущ ремонт на покрив на кметство с. Дуня 

§51-00 

122 
Текущ ремонт на покрив на кметство с. Кочани 

§51-00 

606 
Текущ ремонт на улици и съоръжение в  с. Средец 

§51-00 

606 Текущ ремонт на улици в с.Изгрев 

§51-00 

606 
Изготвяне на инвестиционни проекти 

§52-06 

122 
Текущ ремонт на покрив  на кметство с. Гърнати 

§51-00 

122 
Текущ ремонт на покрив на кметство с. Бурево 

§51-00 

606 Текущ ремонт на улици и пътища с. Оградна 
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§51-00 

606 
Текущ ремонт на улици в с. Козарка 

§51-00 

606 
Текущ ремонт на път с. Крайна, Ангелови колиби 

§51-00 

122 
Текущ ремонт на улици с. Тънка бара 

§51-00 

606 
Текущ ремонт на бордюри и тротоари на ул."Александър Стамболийски" 

§51-00 

606 
Изграждане на канализация между улица "Метакса Гугински" и ул." Братан Шукеров" гр.Неделино 

§ 52-06 

606 Инженеринг - проектиране, строителство и изпълнение на авторски надзор за изграждане на 
водосток при улица Дунав при осови точки 284-282 

 

§52-06 

606 
Текущ ремонт на улица Г.С.Раковски от осова точка 402 до осова точка 407 по плана на 

гр.Неделино 

§51-00  

 Т.1 СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, В Т.Ч. 

 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 

619 

Бетониране на подход към гробищен парк с.Кундево - община Неделино 

§52-06 

619 
Текущ ремонт на подход към гробищен парк с.Диманово - община Неделино 

§52-06 

619 

Изграждане на укрепителна стена на гробищен парк с.Върлино -община Неделино 

§52-06 

619 Изграждане на укрепителна стена на гробищен парк с.Средец -община Неделино 

§52-06 

623 

Регионално депо за ТБО - гр.Мадан 

§52-06 

619 Отчуждаване на имоти и придобиване на права за строеж в имоти за изграждане на общински 
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§ 54-00 

обект от първостепенно значение „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на 
туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“, гр. Неделино 

122 

Погасяване на кредит по Решение на общински съвет гр.Неделино за закупуване на автомобил 

§52-04 

 
Съфинансиране по проект към Националният доверителен фонд (НДЕФ) за закупуване на 

електромобил категория L7е модел SEVIC V 500 

 

284 
Закупуване на допълнително оборудване за мини челен товарач "Bobcat" 

§52-03 

 
 

122 

Придобиване на сграда в с. Върли дол за нуждите на кметство  

§ 52-06 

619 

Изграждане на предпазни съоръжения на гробищен парк Долно Неделино 
§ 52-06 

619 Отчуждаване на терени за гробищен парк Горно Неделино 

§ 54-00  

619 
Благоустрояване на терена над стария гробищен парк в Горно Неделино и приобщаването му към 

съществуващия с цел разширяване на гробищния парк 

§52-06 

 ДРУГИ СРЕДСТВА В Т.Ч   ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2020 ГОДИНА 

284 

Възстановяване на подпорна стена и път кв.Хаджиеви с.Средец ПМС № 250/04.09.2020г. 
 

§-52-06 

284 ПМС 284/ 15.11.2019г. 

§-52-06 
 

 
Оценка и потенциално разкритие на минерални води и хидрогеоложки проучвания и проучвателни 

сондажи - ПМС № 360/10.12.2020г. 
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§-52-06 

 

606 Реконструкция на улични мрежи в гр.Неделино - Споразумение с МРРБ 

§51-00 
 

624 

Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в 
местност " Леден врис" - Споразумение с МРРБ 

§-52-06 
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РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ПРЕЗ 2021г. 

 

 

 

РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ДОЛНО НЕДЕЛИНО 

 

 

 
 

 

 

Поредният обект, който е от голяма обществено значение за Неделино е вече 

приключен. Гробищният парк в „Долно Неделино“ е вече разширен. Изградени са 

подпорни стени, алеи, навес, осветление и ограда. 

Благодарение на усилията и диалога, който водехме със собствениците на 

имотите под стария гробищен парк, стигнахме до разбирателство и община Неделино 

успя да придобие над 3 дка от тях. С мои лични средства беше закупен още 1 дка и сега 

терените са приобщени по разширяването на гробищния парк в Долно Неделино. 

Този важен социален проблем не намираше решение години наред и много 

кметове се опитваха да го реализират, но без успех. Несигурността създаваше страх и 

отчаяност сред населението и във всички срещи, които съм правил със жителите на 

квартала Долно Неделино, основният проблем, който поставяха пред мен беше свързан 
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именно с намирането на решение за отчуждаване на терен и разширение та гробищния 

парк.  

Така днес съм изпълнен със задоволство, че един проблем, който с години е 

отлаган е вече решен. 
 

 

РАЗШИРЕНИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ГОРНО НЕДЕЛИНО 
 

 

 

 
 

Окончателно проблемите с гробищните паркове в гр.Неделино са решени. Преди 

време реализирахме разширението на единия гробищен парк, а вече сме готови и с този 

намиращ се в Горно Неделино. Това беше един от най-сериозните проблеми, чакащ 

своето решение. 

Многократните срещи със жителите на квартал Горно Неделино минаваха тягостно 

и всички те бяха критични към общинското ръководство, че нищо не прави по отношение 

на намирането на терен за разширение на гробищния парк в Горно Неделино.В същото 

време те не желаеха общината да предприеме един по-агресивен подход по 

принудително отреждане на терен за гробищен парк. 
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Многократно като кмет съм търсил възможности за неговото разширяване, но до 

момента проблема беше решаван само частично и несигурността у хората оставаше, а 

тревожността се задълбочаваше. 

Преди няколко години чрез Междуведомствената комисия успях да уредя 

средства за изграждане на бетонова стена над гробищния парк и това даде перспектива 

за разширение на терена. Тази година мястото беше изцяло реконструирано, цялата земна 

маса беше преработена, за да се отстранят големите камъни и днес разширението на 

гробищния парк, който е с размер около 2,5 дка е налично. По този начин един от 

основните приоритетни ангажименти към жителите н квартал Горно Неделино е 

изпълнен. 

През настоящата година се предвижда да бъде осигурен нов подход към 

гробищния парк от към бившето „Топливо“ и пътя до него да бъде благоустроен. 

 

 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА В КВ „ЕМОВЦИ“ 

 

   

 
 

 

Поредната реализирана спортна площадка на територията на община Неделино е вече 

факт. Най-новата придобивка е оборудвана с фитнес на открито, както и детски кът за най-

малките жители на общината. 
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По „Програма за развитие на селските райони“ община Неделино спечели проект 

на стойност 100 000 лв. и от един терен, който беше превърнат в сметище за строителни 

отпадъци успяхме да направим един великолепен спортен и детски комплекс. Изградени 

са футболно игрище, фитнес на открито и детска площадка. 

Много кметове преди се опитваха да реализират подобен проект, но по една или 

друга причина най-вече липса на решителност и воля, не успяха. 

Няколко негативно настроени граждани, които са недоволни от новите придобивки 

и единствената им цел е да саботират и пречат развитието на община Неделино ще кажат 

„За какво са Ви спортни площадки като нямаме деца?“ Тези от тях ще ги посъветвам да 

минат и да се разходят покрай всички изградени спортни площадки в Неделино, да видят 

изпълнените съоръжения с деца и младежи, да се порадват на детския глъч и да 

осъзнаят, че спорта е здраве, дисциплина и борбеност, защото разсъждавайки от моите 

професионални реализации до момента аз винаги съм се водил от мотото „НЕ НА 

ДРОГОТА – ДА НА СПОРТА!“ 

 

 

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, 

НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ 

 

 

ПРЕДИ                                                                              СЛЕД 
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Проектът е спечелен по Програма „Красива България“ и има за цел да подобри 

достъпа на жителите на Община Неделино до социалните услуги, които се предоставят в 

сградата. 

След изграждането на градски парк акад. „Николай Кауфман“ пространството 

около пансиона е изцяло реновирано и обновено, като по този начин запазваме 

общинската собственост за всички нас. 

Само преди няколко години тези от Вас, които си спомнят знаят, че бившия 

ученически пансион и пространството около него бяха превърнати в една неприятна 

гледка в центъра на нашия град. 

В продължение на около 10 години пространството пред бившия пансион беше 

разкопано и в него бяха паркирани само изоставени товарни автомобили, като при всеки 

проливен дъжд калта се разнасяше по улиците на нашия град, а при сухо време 

запрашването беше тревожен фактор. 

След като изградихме парк акад. „Николай Кауфман“, задната част на пансиона 

остана като складова база на ВиК с разхвърлени тръби, а жителите на района бяха 

струпали дърва, строителни материали, тор и др. В същото време там се намира подхода 

към ЦНСТПЛФУ, входа за кабинетите към личните лекари, клиничната лаборатория, ВиК и 

социалната кухня. Със средства по проект „Красива България“, които община Неделино 

успя да спечели и реализира през 2021 г. пространството е изцяло благоустроено. 

Осигурени са паркоместа, зони за отдих, осветление и комфорт на всички, които ползват 

здравните и социални услуги в региона, за потребителите на ЦНСТПЛФУ е изграден 

специален асансьор, който ще им дава равнопоставен достъп до обществената среда. 
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ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ПРИРОДНИЯ ФЕНОМЕН 

„БЕЗДЪННИК“ 

 

 

 

 

 
 

По проект „Чиста околна среда“ към ПУДООС, на стойност 10 000 лв., община 

Неделино облагороди пространството около природния феномен „Бездънник“, намиращ 

се между селата Средец, Бурево и Гърнати. Вече е изграден подход към местността, мост 

и места за отдих. 

Едно от условията в проекта бе част от дейностите по него да бъдат извършени от 

доброволен труд на граждани и общински служители, което бе изпълнено. 

Много туристи и жители на общината влизайки в Internet пространството 

разглеждат снимки качени от потребители на красивата местност „Бездънник“. 
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За съжаление те можеха да се любуват само по Internet на забележителността, тъй 

като терена не позволяваше на място да добият впечатления от природните 

забележителности в региона. Затова община Неделино изготви проектно-предложение по 

проект „Чиста околна среда“ към ПУДООС  и благодарение на отдадеността на на 

служителите на общинска администрация – Неделино, кметовете на населените места, 

доброволци и лоялността и ангажираността на фирмата изпълнител, днес човек 

спокойно може да се полюбува и възхити на величието на „Родопа планина“ и 

творението на „Майката природа“ природен феномен „Бездънника“. 

 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ 

 

 

 

 
 

 

Улица „Георги С.Раковски“ е улица, която винаги е оставала на заден план и 

никога до сега не е благоустроявана. Многократно по телефона и в социалните мрежи ми 

беше поставян въпроса за нейната реализация и се радвам, че този ангажимент и 

проблем е вече решен. 

Изказвам благодарности на хората живеещи на тази улица за добрите пожелания, 

които отправиха към мен и екипа ми и за радостта и признателността, които видях в 

очите им. 
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РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВОДОПРОВОД НА УЛ. „ДЕЛЬО ВОЙВОДА“ 

 

 

 

 
 

Улица „Дельо Войвода“ в момента се реализира с Европейски средства. Един 

сложен за реализиране обект с изграждане на много подпорни стени и отводнителни 

съоръжени. Тъй като водопровода беше морално остарял допълнително подменихме 

ВиК съоръженията по улицата. Много хора ми задаваха въпроса „Защо реализирам ул. 

„Дельо Войвода?“ , като моя отговор е бил, че никога не съм делял хората и като има 

нещо да се прави, то трябва да се свърши както трябва. Но едно нещо аз не доумявам….. 

Как е възможно, когато ти инвестираш и благоустрояваш пред домовете на хората, 

те сами да си пречат подавайки жалби и сигнали с единственото желание този проект да 

не се реализира, общината да загуби средства и хората на улицата да продължат да 

мизерстват в кал и мизерия. 

За съжаление това могат да си го помислят хора, които нямат никаква перспектива 

и виждания за развитието на общината, а са ръководени единствено и само от мисълта 

да властват над другите и да ги държат в подчинение. 
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НОВ ЕЛЕКТРОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 
 

 

След внесено проектно предложение към Националния доверителен екофонд, 

община Неделино бе одобрена и получи чисто нов електрически автомобил. 

Програмата насърчава използването на електромобили, с оглед опазване на 

климата, а финансирането на проекта е в размер на 20 000 лв. 
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АСФАЛТИРАН УЧАСТЪК ОТ УЛ. „НАПРЕДЪК“ /ВТОРА ГЛАВНА/ В ГР.НЕДЕЛИНО И 

ПЪТНА МАРКИРОВКА 

 

 

Новия асфалтиран участък по втората част от главната улица вече е и с пътна 

маркировка. 

 

 

 

 
 

 

 

Концепциите за цялостното развитие и благоустрояване на общинския център 

продължават в пълна сила. 

През изминалия мандат успяхме да реализираме част от ул. „Напредък“ и това ни 

даде увереност, че след реализацията на една широка улица с тротоари се отварят нови 

възможности за отпушване на трафика в града и общината и сили и увереност да 

продължим с красивите неща, които променят облика и самочувствието. 
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Вторият етап на ул. „Напредък“ са реализира по „Програма за развитие на 

селските райони“ с европейски средства, като улицата добива габарити с размери от 7 м., 

изградени са тротоари и от двете страни. 

За съжаление и този проект не мина без трудности, тъй като част от терените през 

годините са придобити като собственост на частни лица. Въпреки това в момента ударно 

се изгражда трасето в центъра на градската част, като новите тротоари и габаритите на 

улицата позволяват трафика да се насочи изцяло през нея. 

Това съоръжение, което преди 1 година имаше неогледен вид с изпъкнали шахти, 

липса на отводняване, компрометирана пътна настилка, липсваха тротоари и беше 

обрасла в бурени, днес се превръща в модерно и съвременно пътно и пешеходно 

съоръжение. 

За радост на всички ни старите дървета бяха преместени, а на тяхно място сме 

засяли дървета „Японски вишни“, които с цветовете си ще съдадат допълнителна 

красота. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО В СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

 
 

 

Години наред от създаването на учебното заведение дворното пространство пред 

единственото училище в нашата община не беше ремонтирано. Бяхме свидетели как 

майки на ученици гневно в социалните мрежи публикуваха снимки и правеха коментари, 

че в лошо време децата им ходят мокри на училище, поради локвите, които се образуваха 

в двора на учебното заведение. Често задаваха въпроси „Няма ли институция, която да 

реши този проблем?“ Естествено, че надеждите им бяха насочени към ръководството на 

община Неделино и към мен като кмет. Аз също изпитвах съчувствие към този проблем и 

в същото време надежда и очаквания, че проекта, който бях изготвил още през 2016 г. ще 

бъде реализиран, и че ситуацията ще се промени. 

Минаха много години  в очакване и накрая след като беше подписан 

административен договор с Държавен фонд „Земеделие“, бяха осигурени Европейски 

средства. Бях „изненадан“ отново от недоброжелатели, които обжалваха обществената 

поръчка, а след това подадоха жалба и в антикорупционния фонд към Държавен фонд 

„Земеделие“. Проверката продължи над 9 месеца, като всички документи и обстоятелства 

по реализирането на обекта бяха детайлно проверени. Меко казано се намериха и връзки 

във фонда с настояване този проект да не види бял свят. Както виждате и тук не успяха! 

Днес обекта продължава да се реализира, като по-голяма част от дейности по 

изграждането на комбинирано волейболно и баскетболно игрище, реализирано е 
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строителството на стадион с лекоатлетична писта, оформени са цветарниците, зоните за 

отдих, изгражда се паважната настилка. 

Поради лошите атмосферни условия, които настъпват в края на годината обекта 

ще бъде реализиран и пуснат в експлоатация през 2022 г. Реших да реализирам този 

обект, тъй като ясно осъзнавам, че образованието е ключов фактор в развитието на 

всяко едно общество. Винаги съм изпитвал задоволство, радост и възхищение от 

възпитаниците СУ „Св.Св.Кирил и Методий“при организацията и включването им в 

общински и национални празници, както и гордост и самочувствие от резултатите, които 

постигат заедно със своите учители в национални зрелостни изпити и олимпиади, в които 

участват нашите деца. 

 

 

 

РЕКОНКСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРНАТА МРЕЖА В ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

       
 

 

Тротоарната мрежа да настоящия момент в община Неделино беше реализирана 

само в Долно Неделино до център на общината. Хората от Горно Неделино винаги са си 

задавали въпроси и със самоирония са се шегували, че Неделино е само от център 

надолу. 

За тях „горнокрайци“ нищо не е правилно, въпреки че те са давали най-силната 

подкрепа и са гласували единно за един от кандидатите за кметове. Разбира се без да се 

водя от подобни предразсъдъци и това кой за кого е гласувал, и поради факта, че всички, 

които живеем в Неделино сме равни, обществения ресурс трябва да се ползва еднакво е 

взето решението за модернизиране на тротоарната мрежа в квартала. 
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Поради ограничения ресурс от финансови средства неговата реализация е 

поетапна, като за 2022 г. чрез Постановление на Министерски съвет ще бъдат 

инвестирани 300 000 лв. за тротоарна мрежа в Горно Неделино, като се надявам, че 

Общински съвет ще одобрят отделянето на още средства по капиталовата програма за 

2022 г.    

 

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ В ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

 

      
 

Обществената трапезария в гр.Неделино години наред осигурява „Топъл обяд“ на 

най-уязвимите групи от нашето общество. През всички години откакто съм кмет съм 

правил по нещо за подобряване на условията за приготвяне и качеството на храната. 

През 2015 г. поради мизерни условия, ниска хигиена и неизправни електроуреди, 

трапезарията беше временно спряна и дейността преустановена. От спешен порядък 

беше извършен ремонт на кухненския бокс и част от ел.уредите бяха подменени.  

Обществената трапезария зработи наново и към днешна дата в обновения 

кухненски бокс и модерната зала за сервиране на храна се изхранват над 280 

потребители. 

За съжаление покрива на обществената трапезария, който беше ремонтиран през 

2015 г. от бившото общинско ръководство не беше извършен качествено и асфалтовата 

замаска беше направена колкото да се изпишат средствата.  

Със средствата осигурени от Фонд „Социална закрила“ беше изграден масивен 

двускатов покрив чрез, който се спряха течовете на вода и това ще позволи да се 

съхрани обществената сграда и нормалното функциониране на обществената трапезария, 

като целта ни е през 2022 г. ако има възможност да започнем изхранването на 

потребители от селата. 

 

 

 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

25 
 

СОНДАЖИ  

 

 

  НАЛИЧИЕ НА ГЕОТЕРМАЛНИ ВОДИ В С.КРАЙНА 

 

 
 

 

 

С Постановление на Министерски съвет са осигурени средства в размер на 350 000 

лв.за извършване на проучвателни дейности за наличие на геотермални води на 

територията на община Неделино. За целта беше извършен анализ и потенциала за 

наличието на геотермални води, като наетия екип от специалисти потвърди и оценката, 

която е правена през 2014 г., че най-голяма вероятност за наличие на геотермални води в 

община Неделино има в района на където се сливат р.Неделинска и р.Тикленска. 

По необясними причини през 2014 г. тогавашното общинско ръководство не е 

съобразило с доклада на специалистите и са извършени два сондажа в центъра на 

гр.Неделино – единия в двора на училището, а другия пред пансиона. Не съм сигурен, но 

хората говорят, че тези два сондажа са направени именно там, за да могат да се 

приватизират и изкупят училището и пансиона като сграден фонд. Това няма как да стане, 

тъй като още през 2019 г. преди изборите като застраховка успях да актувам двата 

сондажа като публична общинска собственост, т.е. те са за всички нас и никой няма право 

еднолично да се разпорежда с тях.  

Провокиран от доклада на специалистите реших да продължа усилията за търсене 

на геотермални води, като този път се съобразих с мнението на специалистите и в 

момента сондажа се извършва в бившата пресевна станция, която е публична общинска 

собственост. 
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ОВЛАДЯВАНЕ НА СЛАЧИЩЕН ПРОЦЕС В МЕСТНОСТТА „ЛЕДЕН ВРИС“ 

 

 

 

          
 

 

 

Изградената екопътека „Леден врис“ създаде много главоболия и неприятности на 

част от жителите на в кв. „Емовци“. При проливни дъждове от подкопания терен се 

свличаха земни маси, които наводняваха домовете им и затрупваха дворовете с кал. 

Стигна се до там, че през 2019 г. калния потоп помете част от жилищна сграда. 

Това събитие беше масово отразено от националните медии и провокира интереса на 

тогавашния министър на Регионалното развитие, който изпрати специалисти на място за 

оглед на терена и за предприемане на спешни мерки по укрепване на свлачището. 

Беше изпратен проект, съгласуван и одобрен от Геозащита-Перник и МРРБ, който 

в момента се реализира. Много хора си задават въпроса за какво е необходимо това 

съоръжение и неможе ли парите от него да се използват за друго. Категоричният ми 

отговор, е че тези пари са предназначени единствено и само за свлачищни процеси, и че 

за друга дейност нямаше да бъдат отпуснати. 

Друг е въпрос, че изпълнението на екопътеката е некачествено и в следствие на 

некомпетентни строителни дейности е предизвикано бедствие, което застрашава живота 

и здравето на хората и трябваше да се овладее ситуацията. 

 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОБУСНИ СПИРКИ 

 

 

От години наред хората поставят въпроса с липсата на места, в които да изчакват 

отпътуващите и пристигащите автобуси, особено в лошо време и когато децата трябваше 

да чакат ученическия автобус без да имат възможност да се скрият от вятъра и дъжда. 
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Тези съоръжения са изградени изцяло на доброволен труд, като община Неделино 

единствено е закупила материали за тяхната реализация. 

 

      

 

 

НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ И МАЛКИТЕ 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА! 

 
 

Всички населени места, които са 15 на брой са съставни части на община 

Неделино. Отношението ми към жителите на малките населени места е същото, каквото и 

е и към останалата част на общината. За съжаление годините, в които нищо не се е 

правило за тях немогат да бъдат наваксани и лошата пътна инфраструктура и лошото 

състояние на общинския сграден фонд са видими от далече. Ограничения финансов 

ресурс и лошото финансово състояние на общината не позволяват реализирането на 

мащабни инфраструктурни проекти, които да се реализират и така чувствително да се 

подобрят условията на живот в тях. 

За съжаление община Неделино все още има населени места с черни пътища, с 

липса на водоснабдяване и с нефункциониращи кметства. Затова хората оценят и се 

радват на малкото, което е направено за тях и по-скоро го приемат като израз на уважение 

и отношение. 

Чрез Постановление на Министерски съвет са осигурени средства, които ще бъдат 

инвестирани за подобряване на пътната настилка към населените места с.Върлино, 

с.Дуня, с.Горен Върли дол, махала Марамати-Гърнати, пътя с.Кочани към разклона за 

с.Средец, с.Еленка и др. 
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Чрез капиталовата програма ще се предвиди да бъдат извършени ремонти на 

сградите на кметствата в с.Тънка бара, с.Кундево, с.Оградна и др., също така и 

благоустрояване на улици във всички населени места. 

 

РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСТВО В С.ЕЛЕНКА 

 

    
 

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСТВО В С.КОЧАНИ 
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РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА КМЕТСТВО В С.ДУНЯ 

 

 

 

             
 

 

БЕТОНИРАНЕ НА УЛИЦА В С.ТЪНКА БАРА 

 

 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

30 
 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА СТЕНА В С.СРЕДЕЦ 

 

 

 
 

 

 

 

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА В С.КОЗАРКА 
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БЕТОНИРАНЕ НА УЛИЦА В С.ОГРАДНА, МАХ. „КАРАБОВСКА“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В С.СРЕДЕЦ 
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БЕТОНИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ КЪМ АНГЕЛОВИ КОЛИБИ 

 

 

ПРЕДИ 

 

        
 

СЛЕД 

 
 

 

Обещанието за изпълнение на участък от пътя към Ангелови колиби е факт! 
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НОВА СТРЯХА НА КМЕТСТВОТО В С.ДИМАНОВО 

 

 

        
 

 Кметството на село Диманово вече е с нова стряха. 

 

 

Община Неделино ще продължи ежегодното изпълнение на мерки, свързани както с 

основен ремонт на улиците, така и с текущ ремонт, като приоритет ще се дава на 

възможностите за устойчиво и комплексно решаване на проблеми, което в зависимост от 

конкретната ситуация ще включва и изпълнение на ВиК инфраструктура и др. съоръжения. 
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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 2021 година от деловодството на общинска администрация гр. Неделино 

към отдел ГРАО са регистрирани средно около 2000 бр. входящи документи и искания. Няма 

неизпълнени и просрочени. 

             В община Неделино са съставени 10 акта за раждане, всички 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 2021г. на територията на община Неделино са сключени 13 акта за 

граждански брак.  

             Починалите лица за гр. Неделино през 2021г. са 48, като 1/един/ е починал в 

Руска Федерация и акта за смърт е пресъставен чрез необходимите документи. 

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

съставените смъртни актове общо за всичките села е 26 броя. 

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

приблизително е около 6312 жители общо със селата към община Неделино. Само в града 4221 

жители, общо за селата 2091 жители. 

 

Население по градове и села в община Неделино: 

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ 

гр. Неделино 4221 

с. Оградна 163 

с. Кундево 211 

с. Средец 368 

с. Изгрев 178 

с. Бурево 74 

с. Гърнати 226 

с. Диманово 103 

с. Кочани 126 

с. Еленка 149 

с. Крайна 50 

с. Козарка 111 

с. Върлино 117 

с. Върли дол 104 

с. Тънка бара 82 

с. Дуня 29 

Общо 6312 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 И през 2021 г.  дейността на отдел „ИРОПХД” беше насочена към приоритети,  

определени в Програмата за управление на община Неделино през мандат 2019 – 2023, а  

именно:  

➢ Повишаване качеството на образование.  

➢ Постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда и по –  

високо качество на културния продукт.  

➢ Грижа за физическото възпитание и спорт.  

 

❖ Проекти и национални програми /образование/: 

- Финансиран проект по програма за развитие на селските райони 2014-2020г.- 

„Реконструкция на дворно пространство на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино, обща стойност на проекта 634 922,24 лв. 

- Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”, обща стойност на 

проекта 300 000 хиляди лв. за СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; 

- Кандидатстване по проект „Вътрешен ремонт на физкултурен салон“ с обща 

стойност на проекта 74 957,54 лв. за СУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; 

- Национална програма „Квалификация“ – 2021 г. на педагогически специалисти на ДГ 

„Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

- Кандидатстване по ДФ, Земеделие „Училищен плод и училищно мляко“- 2021/2022 г. 

за ДГ „Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

- Кандидатстване па Национална програма ИКТ-2021г., преносим лаптоп . за ДГ 

„Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

- Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2021 

г. е получена сума към настоящия момент от Постановления на МС, в размер на  

98 741 лв., за издръжка на педагогически и непедагогически специалисти в ДГ 

„Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

- Кандидатстване по проект „Подпомагане физическата активност, физическото 

възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за 2021г. - ДГ „Пролет“ и ДГ 

„Слънце“ гр. Неделино; 

- 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; 

- Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ , общо одобрена сума 62 191, 36 лв. ДГ 

„Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 
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❖ Образователни мероприятия: 

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

бедата“, трима участника са награден на I-во, II-ро и III-място от СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“ гр. Неделино 

• 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. Училищната мрежа в община Неделино 

включваше две детски градини –  ДГ „Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино и едно 

общинско училище  - средно училище СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ от I до XII клас.  

 

СПОРТ 

 

- С Решение №179/10.03.2021г. на Общински съвет – Неделино е приет Спортен 

календар на община Неделино за 2021г.; 

- През 2021г. е разработен и утвърден Общински план за младежта на община Неделино, 

приет с Решение №161/27.01.2021г. на Общински съвет- гр.Неделино; 

- В периода от 06.04.2021г. до 09.04.2021г. в община Неделино се проведе Планински 

Лагер-сбор на спортна подготовка на Националния отбор по Хокей на трева; 

- На 22-23.05.2021г. се проведе I – во издание на турнир за Купа „Света Неделя“ по Хокей 

на трева; 

- В периода от 30.07.2021г. до 01.08.2021г. се проведе II турнир за „Купата на кмета“ по 

Хокей на трева на община Неделино; 

- В периода от 08-09.10.2021 г. и 09-10.10.2021г. в гр.Неделино се проведе XXI Държавно 

първенство по Хокей на трева за юноши и девойки от 16 до 18 години; 

                                           

 

                                            ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

 На 09.10.2021г. в Община Неделино, бяха организирани безплатни 

профилактични прегледи по следните направления: кардиолог, гинеколог, кожни 

болести, хирург, ендокринолог, педиатър и др., които бяха извършени от най- добрите 

специалисти от Университетска болница „Майчин дом“ гр. София, УМБА „Света Ана“ – 

София АД и др. 

 Идеята на тази среща бе да представим Неделино и общината, да чуем опит и 

да споделим мнения за проблемите, които стоят пред населението на малките общини 

в областта на социалните грижи и здравеопазването. 
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 Безспорно обединени, че най-важните стъпки за опазване живота и здравето на 

хората са превенциите, редовните профилактики и скринингът, в рамките на целия 

съботен ден, голяма част от медиците и техните екипи извършиха редица прегледи на 

хората от Неделино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

38 
 

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 Община Неделино, съвместно с Тракийски университет Стара Загора и мобилна 
оптика "Проглед" организирт профилактични очни прегледи. 
Водещи специалисти ще извършваха очни прегледи в мобилен кабинет, който беше 
разположен  на център на града за времето от 09.00ч до 17.00ч на 23.07'21 г. 

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 

НА МАЛОЛАТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) – НЕДЕЛИНО 

  На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  / МКБППМН / представя 

ежегодно отчет за своята дейност пред Централната комисия за БППМН към Министерския 

съвет, пред Общинския съвет и пред  Кмета на общината. 

 Дейността на комисията е уредена с чл.10 от ЗБППМН, като акцента е поставен върху 

организацията и координацията на социално-превантивната работа с малолетни и 

непълнолетни лица.  

• Работи по изпълнението на задачи и мероприятия, разписани в Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

(ЗБППМН), което представлява основната дейност на комисията (работа по 

случаи, организиране на възпитателни дела, образуване на състави за 

разглеждане на делата, среща с родителите, превантивна работа в училищата, 
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участия в обучения, сътрудничество с МВР, Съд и Прокуратура, изготвяне на 

социални доклади, организиране работата и контрол по изпълнението й от 

обществените възпитатели и мн.други, подробно разписани в Закона) – 

(целогодишно). 

  
• Обменя информация с Център за обществена подкрепа по общите случаи (при 

необходимост). 

 

• Методическа помощ и подкрепа на училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. (периодично 

или когато потърсят такава). 

 

• Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на 

работата им (ежемесечно). 

 

• Изготвя статистически отчет за проведените възпитателни дела и наложените 

мерки по Закона за БППМН съвместно с главен инспекторат по детска 

престъпност от ОД „Полиция“. 

 

• Членовете на Комисията и обществените възпитатели работят в тясно сътрудничество с 

инспекторите от детска педагогическа стая и експертите от дирекция „Социално 

подпомагане” с цел осигуряване закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от 

помощ.  

• Провеждаха се срещи с педагогическите съветници, психолози и класните ръководители 

на децата. Съвместно се изнасяха лекции с превантивна насоченост по различни теми, 

голяма част от тях поради въведените епидемиологични мерки се осъществяваха 

онлайн по различните платформи.  

• През периода се осъществяваха контакти с инспектор Детска педагогическа стая при РУ 

„Полиция” гр. Златоград., свързани с обмен на информация, коментари относно 

конкретни случаи, организиране на възпитателната работа с проявени деца и 

превантивната работа в училище.  

• Взаимодействието между социалния работник от отдел „Закрила на детето” при 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград и секретаря на МКБППМН е отлично. 

Обменя се информация за проблемни деца и за тези, за които е образувано -  

възпитателно дело. За всяко заседание по Възпитателно дело от отдел „ЗД”/ Закрила на 

детето / се осигурява представител, който да защитава правата и интересите на децата. 

В случаите, когато съставът прецени, се изисква и писмен социален доклад за някои 

малолетни и непълнолетни. Това подпомага определянето на адекватни и ефективни 

възпитателни мерки.  
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• Координацията между комисията и обществените възпитатели е много добра, но се 

отчита необходимостта от по-добро взаимодействие между комисия и родители по 

отношение на малолетни и непълнолетни с извършени противообществени прояви. От 

особено голяма важност е подобряването на взаимоотношенията деца - родители. 

Тревожи липсата на достатъчен родителски контрол.  

• Един от важните акценти в работата на Комисията е превантивната дейност. 

Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - предотвратяване и 

противодействие на извършването на противообществени прояви или престъпления и 

приобщаване на децата към дейности, които спомагат за нормалното им развитие и 

възпитание; 

• Приобщаване на „децата в риск“ към училищната среда; 

• Разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни 

по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани – през 2021год. 

в община Неделино са разгледани 7 възпитателни дела, за които са наложени 

възпитателни мерки по чл. 13 от ЗБППМН . 

• Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху 

дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела винаги се подава 

информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията на 

тричленните състави.  

• Определяне на обществен възпитател на деца , застрашени от отпадане от училище, 

деца в риск и такива, които са потенциални извършители на противообществени прояви; 

• Насочване на деца с противообществени прояви за ползване на социална услуга в 

Център за обществена подкрепа  и включване в социални програми. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ МКБППМН - НЕДЕЛИНО 

Организираха се превантивни кампании с различни форми на въздействие сред 

учащите малолетни и непълнолетни като: насилието и агресивното поведение, употребата на 

наркотични и упойващи вещества, междуличностни отношения.  По подадени заявки от 

класните ръководители  в часа на класа се провеждаха беседи с разнообразна тематика в 

зависимост от интересите и предложенията на учениците и учителите. Някой от мероприятията 

се осъществяваха онлайн и въпреки това имаше резултат върху учениците, бяха им 

предоставяни различни презентации и филмчета с които се целеше превенция. 

 

Бяха проведени както по-масови, така и мероприятия насочени към отделни групи 

деца през изминалата година. За всяко мероприятие  и дейности е приложен снимков материал. 

МКБППМН активно участва при провеждането на мероприятия организирани от общината и 

училището , и при отбелязването и честването на национални и местни празници и обичаи. 
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 На 27.04.2021г. секретаря на МКБППМН  по покана от организаторите – РУО – Смолян, 

МКБППМН – Смолян и сдружение „Младежи за младежко развитие“,участва в първото  

заседание за сформиране  на Ученически Младежки Парламент към РУО – Смолян. 

 Ученическият младежки парламент е организация създадена от РУО- Смолян с основна 
цел да се изгради система на диалог, сътрудничество и взаимопомощ между младите хора, 
обществените институции и неправителствените организации на територията на област 
Смолян. 
 
 Ученическият младежки парламент ще работи в партньорство с неправителствените 

организации и Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

 Община Неделино и МКБППМН организираха провеждане на второто издание на „АРТ- 

работилница за деца“, която беше посветена на празника на града. Мероприятието се 

осъществи с участието на художниците Пенка и Хари Атанасови. Много деца се включиха и  

останаха много   доволни от инициативата.   

  Както всяка година , така и тази МК активно участва в организацията за провеждане на 

Международния фолклорен фестивал и празника на гр. Неделино, като участва при посрещане 

на групите и раздаване на необходимите документи и материали свързано с тяхното участие.  

Децата активно участват в програмата  за откриване и при закриване на Фестивала. 

  

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 2021 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 продължава да  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 изготви Програма за 

развитие на туризма в община Неделино за период от четири години, която 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 2021 – 2025 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. 
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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО – 2021 г. 
 

 Община Неделино се намира в югоизточната част на Област Смолян. С площта си от 

102.252 км2  заема последното място в областта,  което съставлява 3.2% от територията на 

областта.  Населението в Община Неделино към дата 31.12.2020г. е 6423 души. 

Наблюдава се тенденция за сезонно обезлюдяване на Общината. Темповете на застаряване на 

населението са по ниски в сравнение със средното за страната. В състава на Община 

Неделино са включени  Общински  център – град Неделино и 16 населени места. Променящата 

се социално–икономическа среда оказва значително влияние върху социалния статус  на 

хората в трудоспособна възраст, отпаднали от пазара на труда и тези на социално 

подпомагане.      Необходимо е подпомагане на освободените работници и служители, успешно 

да преминат от една заетост в друга, с минимален престой без работа, който може да се 

съчетае и с обучение. След преодоляване на икономическите затруднения, работодателите ще 

могат да наемат работна сила със съхранени работни навици и подобрени  умения. 

Съкратените лица следва да бъдат приоритетно насочвани към заетост или обучение, за да не 

изпаднат във финансови затруднения и да избегнат рязко понижаване на стандарта на живот, 

особено семействата отглеждащи деца. На хората в трудоспособна възраст, останали без 

работа в резултат от икономическата криза , регистрирани като продължително безработни 

лица в Дирекциите ,,Бюро по труда”, с основно и по-ниско образование, както и безработни 

лица над 50 годишна възраст, трябва да се даде възможност да упражняват правото си на труд 

и да им се осигурят равни шансове за трудова заетост, продуктивна и доходна работа. 

 Осигуряването на заетост в дейности с обществено полезен характер е от съществено 

значение в Общината. Бедствените ситуации, които се развиха през последните години в 

Община Неделино, изрично налагат превантивната дейност по поддържане и текущ ремонт, 

направа и ремонт на укрепителни и озеленителни мероприятия, извършване на общи 

строителни и довършителни дейности на улици и пътища. 

 Стратегическата цел е социално сближаване и развитие чрез инвестиции в човешки 

капитал и социална инфраструктура.  Подобряването на социалния, здравния и 

образователния статус на населението на Общината за повишаване на  качеството на живот и 

осигуряване на по-добри показатели по отношение на заетостта на икономическо активното 

население, производителност на труд и равнище на доходи. 

В общински план за развитие на Община Неделино приоритет за развитие са: 

 - Повишаване на трудовата заетост и овладяване на миграцията на населението 

  -  Повишаване стандарта  на живот и подобряване на условията за личностно развитие 

Към 25.10.2021г. Община Неделино има сключени договори с Агенция по заетостта по 

Национална програма”Помощ за пенсиониране”, Национална програма ”Заетост и обучение на 

хора с трайни увреждания”, Регионална програма за заетост 2021г, Проект „Старт на кариерата” 

и Проект „Нова възможност за младежка заетост”. 
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 Програма/Проект Заети лица 
към 

01.01.2021г. 

Назначени 
лица от 

началото на 
2021г. 

Заети лица 
към 

25.10.2021г. 

1. Национална програма 
„Помощ за 

пенсиониране” 

6 4 7 

2. Национална 
програма”Заетост и 
обучение на хора с 

трайни увреждания” 

6 7 9 

3. Регионална програма за 
заетост 2021г. 

0 9 9 

4. Проект „Старт на 
кариерата” 

0 1 1 

5. Проект „Нова 
възможност за 

младежка заетост” 

3 7 3 

 

 

 В Община Неделино  към настоящия момент равнището на безработица е 13,16%.  

 Общия брой на регистрираните лица в Дирекция „Бюро по труда” –филиал гр.Неделино 

е 461бр. от тях:  

Лица до 29.г- 20бр. 

Лица от 30г. до 54г.включително - 174бр. 

Лица над 55г. – 267 бр. 

Лицата регистрирани в ДБТ, които отговарят за назначаване по НП”Помощ за пенсиониране” са 

111бр. от които жени 43бр и мъже 68 бр. 

Лицата регистрирани в ДБТ с ТЕЛК решения над 50% намалена работоспособност, които 

отговарят за назначаване по НП”Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” са 84бр. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2020г. 

 

➢ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 

 

- „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино. 

Стойността на проекта е 168 087,15 лв. с ДДС. 

С цел да се реши проблема с доставката на храна в населените места за лица: 
- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение 

поради влошена икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта 
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си или с налични увреждания са в по-висок риск от заразяване, или неблагоприятно 
протичане на инфекциите от COVID-19; 

- Лица под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и 
нямат близки, които да им окажат подкрепа; 

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 
допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 
невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности; 

 

➢ ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“  

/Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“/ 

- „ Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез 

изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространства 

на обществена сграда, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №80, УПИ I, 

кв.92 по ПУП на гр.Неделино. Стойността на проекта е 214 749 лв. с ДДС. Проектът е 

изпълнен. 

 

➢ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

- "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 761 906,69 лв. В 

процес на завършване. 

- 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 113 266,52 лв. 

Изпълнен. 

- 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 

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

селските райони. Стойността на проекта е 1 355 007,12 лв. с ДДС. В процес на 

изпълнение. 

 

➢ „ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ КЪМ МТСП 

- „Строително – ремонтни дейности за подобряване на материалната база на обществена 

трапезария гр.Неделино. Стойността на проекта е 36 000 лв. с ДДС. 

 

➢ ПУДООС 

- „Екологична околна среда за посетителите на природните забележителности в 

местността „Бездънник“. Стойността на проекта е 10 300 лв. с ДДС. Проекта е изпълнен. 
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➢ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

- „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и 

колоездачна пътека в местност „Леден врис“, гр. Неделино. Стойността на проекта е 

1 528 640 лв. с ДДС. 

- „Реконструкция на улична мрежа на гр.Неделино на улици: „Баба Тонка“, „Шина 

Андреева“, „Крайречна“, „Ивайло“, „Стръмни рид“, „Първи май“ и „Акация“ в гр.Неделино.  

- Стойността на проекта е 2 743 000 лв. с ДДС. Проектът ще бъде започнат пред 2022 г. 

 

➢ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

- „Почистване и укрепване на корито по поречието на р.Неделинска в регулационните 

граници на гр.Неделино. Стойността на проекта е  1 024 231 лв. с ДДС. 

 

 Не трябва да забравяме, че всеки проект трябва да допринася за реализиране 

на стратегическите цели на общината и да отговаря на очакванията на гражданите и 

бизнеса. При подписването на договори на вече одобрени проекти добре трябва да 

преценим финансовия и експертен капацитет на общината за успешното и 

безпроблемно изпълнение. Още при приемане на бюджета трябва да се заложат мерки 

и да се планират действия, които ще гарантират безпроблемното одобряване и 

покриване на извършените разходи. 

 

 

 

 ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА 

ИНСТАЛАЦИЯ И НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН, ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН, 

ЗЛАТОГРАД И НЕДЕЛИНО“ 

 

 

 Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България. 

 

 В рамките на проекта се изгради инсталация за компостиране с капацитет от 

2063 до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване 

и разбъркване, обща инфраструктура и инсталация за предварително третиране на БО с 

капацитет до 5000т/г., включваща два модула: сепарираща инсталация с капацитет до 

5000 т/г. и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция с капацитет до 1000 

т/г. Инсталациите бяха изградени на Регионално депо за ТБО гр.Мадан в землището на 

с. Шаренска, община Мадан. Теренът с площ 8410 кв. м. е собственост на община 
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Мадан. Инсталациите трябва да заработят през октомври 2021 г. и  ще обслужват над 27 

500 жители. 

 На 01.02.2021 г. се сключи Договор с оператор за експлоатация на инсталациите 

за период от 48 месеца, който ще предоставя услуги, които целят постигане на целите 

на общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУО. 

Водеща в проекта е община Мадан в партньорство с общините Златоград и Неделино. 

Обща стойност на проекта е 8 984 731.25 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 

– 6 736 381.56 лева, в т.ч.: съфинансиране от ЕФРР на ЕС: 5 725 924.33 лв. И 

Национално съфинансиране – 1 010 457.23 лв., съфинансиране от Бенефициента –  2 

248 349.69 лева, от които 1 465 609.07 лева – възстановим ДДС. 

С реализирането на проекта и изграждане на инсталациите трите общини ще 

осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване 

количеството им и съответно до спиране на бъдещото покачване на таксите за 

смет.   

 

                                
                                           

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2021 Г. 

 

 

     Празниците  и инициативите, които се отбелязаха  по Културния календар на община 

Неделино за 2021 г. са: 

 

      19 февруари -  148 г. от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски  

  Отбеляза се  с литературно - музикална програма в салона на Народно читалище „Светлина - 

1938“; 

 

     03 март - Националния празник на Р.България  беше отбелязан с тържествено поднасяне на 

венци от всички институции, с тематична празнична програма и церемония по награждаване на 

културни и просветни дейци от община Неделино; 
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    06 май – се проведе местния традиционен празник Адрелез, Гергьовден с богата музикална 

програма на читалищата в община Неделино и гост – изпълнителите  Хамид Имамски и Филип 

Синапов.Цялостната фолклорна програма, ритуалите по бродене на реката и „опяване на китки “ 

беше заснета от телевизия Фен фолк ТВ 

 

 
 

 

24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменност бяха наградени 

с грамота културни и просветни дейци от община Неделино, по предложение на техните 

колективи; 

 

От 02 до 05.04.2021 г.се отбеляза Седмицата на детската книга и изкуствата за деца  в 

библиотеката на Народно читалище „Светлина – 1938“ с онлайн конкурс за рисунка на тема: 

„Любим герой от приказка на Андерсен“и съвместни четения „Ден на семейното четене“ 

 

28.04.2021 г. бяха открити два значими за общината обекта. Официални  церемонии  „Първа 

копка“ на Спортна площадка в квартал „Емовце“ и улица „Напредък“ – 2 част 
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12.05.2021 г. -  официална церемония  „Първа копка“ по проект „Красива България“ на обект: 

„Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип - ЦНСТ, чрез изграждане на 

достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда“. 

          

 Тържествена  церемония по  изпращане на абитуриенти от випуск 2021 г.беше организирано от 

община Неделино на центъра на града. 

 

 01 юни 2021 г. – Международния ден на детето беше отбелязан с общоградско шоу на центъра 

на града   с участието на гост – изпълнител кака Лара и много лакомства за всички деца, 

осигурени от кмета; 

 

28.07.2021 г. - се даде старт на проект: Реконструкция на дворно пространство на СОУ  

„Св.Св.Кирил и Методий“; 

 

03, 04 и 05 септември – В община Неделино се проведе Двадесетия Юбилеен Национален 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в 

гр.Неделино с участие на групи и състави от всички фолклорни области на страната и 

международни групи от Молдова, Гърция,Албания, Турция, Босна и Румъния. 
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02 септември - МАСЛЕН ПАСТЕЛ И АКВАРЕЛ - Децата на Неделино рисуват с маслен пастел 

и акварел в поредната Арт Работилница посветена за празника на града. По моя покана Арт 

Галерия ДАР Кърджали гостува отново в Неделино с уроци за талантливи деца. Първата задача 

бе абстрактна! 

 

 
 

06 септември - 136 г.от Съединението на княжество България с Източна Румелия. Проведе се 

тържествена заря - проверка от 101 – ви Алпийски полк гр.Смолян и Представителен духов 

оркестър на Сухопътните войски гр.София; 
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14.09.2021 г. - самодейните групи и състави от Народно читалище“Светлина – 1938“ 

гр.Неделино взеха участие в Националния фолклорен фестивал в гр.Приморско – „Орфей пее с 

морето“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

52 
 

 

ВИЗИТИ И ИНИЦИАТИВИ 

 

 На посещение в Неделино бе Генералният консул на Република Турция в Пловдив, г-н 

КорханКюнгерю. Той бе придружен още от заместник ректора на Тракийския университет в 

гр.Одрин, проф. д-р Мурад Тюркйълмаз и Мехмет Ерден, търговско аташе към Генералната 

консулска служба. 

 По време на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество в областите на 

икономика, туризъм, здравеопазване и културен обмен. 
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В ПАМЕТ НА ВЕЛИЧКО ЧОЛАКОВ 

 

 

 

 
 

 

 В Неделино се сформира инициативен комитет за събиране на средства, с които да се 

изгради паметник на световноизвестния щангист Величко Чолаков. 

 Родствените корени на Величко са свързани със село Кундево, община Неделино, а 

зареди високите си спортни постижения той е удостоен титлата почетен гражданин на нашата 

община. 

 Целта на създаването на инициативния комитет е проектиране и изграждане на 

паметник, който да поставим на разклона за с.Кундево, и който да напомня за огромния спортен 

връх, който постигна Величко Чолаков. 
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ВИЗИТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ В ГР.НЕДЕЛИНО 

 

  

  

 

 
 

 

 Дъpжaвният глaвa бeшe пocpeщнaт c изпълнeниe тpaдициoнeн нeдeлинcĸи 

двyглac в нaвeчepиeтo нa 20-oтo издaниe нa Haциoнaлния фoлĸлopeн фecтивaл зa 

двyглacнo пeeнe и нapoднa пeceн, ĸoйтo щe ce cъcтoи в нaчaлoтo нa ceптeмвpи c 

мeждyнapoднo yчacтиe. „Koгaтo чoвeĸ дoйдe в Heдeлинo, нямa ĸaĸ дa нe ce чyвcтвa гopд, 

чe e нacлeдниĸ нa нaшитe дeди, ĸoитo вeĸoвe нapeд ca oтcтoявaли бългapщинaтa, нaшитe 

тpaдиции, вяpa, дyx и път ĸъм бъдeщeтo. Bиe cъxpaнявaтe cтpeмeжa нa бългapинa ĸъм 

cвoбoдa, cпpaвeдливocт и пo-дoбъp живoт“, oбъpнa ce пpeзидeнтът ĸъм житeлитe нa 

гpaдa. Toй пocoчи, чe ĸaтo нocитeли нa тeзи цeннocти бългapитe тpябвa дa пoĸaжaт 

пpaвилнaтa пocoĸa зa paзвитиe нa cтpaнaтa. „Baжнo e нe пoлитицитe дa ви ĸaзвaт ĸaĸвo 

дa пpaвитe, вaжнo e пoлитицитe дa cлyшaт виe ĸaĸвo иcĸaтe, дa чyвaт ĸaĸ виe виждaтe 

бъдeщeтo нa Бългapия“, зaяви Pyмeн Paдeв. 

Ha cpeщaта cи с мен и пpeдcтaвитeли нa мecтнaтa влacт пpeзидeнтът Paдeв oбcъди 

възмoжнocтитe зa paзвитиe нa oбщинaтa. Πo вpeмe нa paзгoвopa ни бeшe пocтaвeн 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

55 
 

въпpocът зa изгpaждaнe нa пpeчиcтвaтeлнa cтaнция зa гpaдa, ĸaĸтo и нeoбxoдимocттa oт 

cпpaвeдливи ĸpитepии зa peaлизaция нa пpoeĸтитe зa вoдocнaбдявaнe в мaлĸитe 

нaceлeни мecтa. 

 

 

 

Библиотеката при  Народно читалище „Светлина - 1938“ гр.Неделино спечели проект 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на стойност  980 

лв., които средства бяха закупени  99 бр.книги / художествена и ученическа литература/. 

 

01 ноември - Денят на народните будители беше отразен със запис на видеоклипове, без 

присъствие на публика от Народно читалище „Светлина - 1938“ и изложба на народните 

будители от Народно читалище „Напредък – 1962 “ село Средец,съгласно новите разпоредби на 

Министерство на здравеопазването;  

 

24 – 31 декември КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ; 

 

 

Дарение на НЧ“Наука- 2019“ с.Гърнати, община Неделино   от фондация „ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ 

РЪКА ЗА РЪКА“  на  42 бр.книги . 

Предстоят отбелязването на коледните празници и Нова година в община Неделино, които 

трябва да се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки. 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

№ Община 
Неделино 

 
Услуга - 
име, вид 

Потребители 
 

Целеви групи             

Териториален 
Обхват 

Капацитет 
 

2021 г. 

Съдържание – 
основни 

дейности, фокус 
на услугата. 

Планирани насоки 
за развитие на 

услугата 

Место- 
положение 

Статус – 
налична – 

нова 
Година на 
стартиране 

 

 

1 Център за 
обществена 
подкрепа; 

 
/ДДД/ 

Деца от  5 до 18 
години; Уязвими 
семейства с деца 

от 5 до 18 
години от всички 

населени места в 
общините; 

Деца в 
специализирани 

институции, 
деца 

необхванати, 
отпаднали и в 

риск от отпадане 
от училище; 

Деца жертви и 
извършители на 

 
Общи 

на 
Неделин

о 

 
25 

 
Превенция на 
изоставянето, 
превенция на 

насилието и отпадане 

от училище, 
деинституционализац
ия и реинтеграция на 

деца, 
обучение в умения на 
самостоятелен живот 

и 
социална интеграция 

на деца от 
институции, 

консултиране и 
подкрепа на 

семейства в риск, 

 
Град 

Неделино 

 
наличн

а 
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насилие оценяване и 
обучение на бъдещи 

приемни 
родители и 

осиновители, 
консултиране и 

подкрепа на деца с 
противообществени 

прояви 

 
2 

Център за 
социална 

рехабилитац
ия и 

интеграция 
/за 

възрастни/ 
ДДД 

 
Лица  с 

увреждания на 
територията на 

община 
Неделино 

 
 

Общи 
на 

Неделин
о 

 
 

30 

 

Медицинска и 
социална 

рехабилитация, 

консултации – 
социални, 

правни, здравни, 
психологически, 

трудотерапия; 

Гр.Недели 
но 

наличн
а 

 
3 

 
Център за 

предоставяне 
на услуги в 
общността и 
в домашна 

среда: 
 

-Личен 
асистент,  

асистенска 
подкрепа - 

ДДД / 
ОП“РЧР“ 

 
 
 
 

-Лична 
помощ 

 
- Лица с   90% и 
над 90% с чужда 

помощ 
 
 

-Лица в 
надтрудоспособн

а възраст  с 
невъзможност за 
самообслужване 

 
- Пълнолетни 
лица с трайни 
увреждания с 
чужда помощ; 

 

 
Община 
Неделин

о 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

23 бр 

потр. 

5 бр. 

Асист

. 

 

73 

 

 
Осигуряване на 
грижа в семейна 

среда на нуждаещите 
се от постоянно 
обгрижване в  
ежедневието. 

 
 

Осигуряване на 
достъп до здравна 

грижа, 
медицинска и 

социална 
рехабилитация. 

 
 
 
 

Психологически 
консултации, 

рехабилитационни 
услуги , медицински 

услуги. 

Община 
Неделино 

Наличн
а 

 
4 

 
Център за 

настаняване 
от семеен 

тип за 

пълнолетни 
лица с  

физически 
увреждания- 

/ДДД/ 

 
Възрастни  хора 
със затруднения 

в 
самообслужванет

о, с нужда от 
резидентна 

грижа 

 
Община 
Неделин

о 
 

 
15 

Резидентна грижа – 
нужда от постоянно 

24-часово 
обгрижване. 

Осигуряване на 

грижи в семейна 
среда 

на възрастни хора, 
които поради 

различни 
ограничения от 
здравословен 
характер са 

изключени от 
социалния живот. 

Помощ при 
организирането на 
ежедневни битови 

потребности. 

Гр.Недели 
но 

Наличн
а 
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5 Проект 
„Патронаж 
на грижа в 

община 
Неделино“ 
ОП“Разви 

тие на 
човешките 
ресурси“ 

 
-  Възрастни 

хора над 65г с 
невъзможност за 
самообслужване 

 
-  Хора с 

увреждания в 
риск 

 

 
Община 
Неделин

о 

 
24 

– доставка на храна 
и хранителни 

продукти, 
продукти от първа 

необходимост и 
лекарства 

(закупени със 
средства на 

потребителите или с 
други средства, 

различни от тези по 
договора). 

– заплащане на 
битови сметки и 
получаване на 

неотложни 
административни 

услуги – 
/със средства на 

потребителите или с 
други 

средства, различни 
от тези по договора/. 

Гр.Неделин
о 

наличн
а 

 

 

 

 

• На 14.01.2021 година в община Неделино се разкрива нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност 

       „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна 
почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в 
надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, 
назначено на длъжност „Личен асистент“.  
Услугата ще се предоставя на 23 потребители от 5 асистента. 
     Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните 
услуги са следните целеви групи: 

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат 
определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда 
помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска 
подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг 
закон. 

• По Лична помощ са назначени 73  бр.потребителя и 73 бр.асистенти. 
 

• На 05.04.2021 г. община Неделино спечели проект по ОП“Развитие на човешките 

ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ  “Патронажна грижа за  + в  община 

Неделино “. 

Целта на проекта е  подобряване качеството на живот и осигуряване от мрежа от услуги в 

домашна среда, която да ограничи контактите от най уязвимите – възрастните хора. При 

реализиране на проекта има назначени  24  потребители от община Неделино. 

• От 04.01.2021г. стартира проект „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от 
COVID-19 в община Неделино“  по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по BG05FMOP001-5.001 – „3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В 
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УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ , съфинансирана от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

 
• От месец януари до момента са издадени 10 карти за преференциално паркиране на 

хора с ТЕЛК . 

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

помощ на гражданите от бюджета на община Неделино, с която са регламентиране 

правилата и условията за отпускане на финансова помощ на гражданите. 

 

 

ДАРЕНИЯ И ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

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

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

  

 

ДАРЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 
 

 

По мое искане община Неделино получи като дарение от Министерство на 

здравеопазването специализиран автомобил-линейка. След изготвяне на наредба за 

ползване, същият ще може да бъде предоставян и ползван от всички жители на 

общината. Автомобилът ще може да се наема срещу минимално заплащане от всички 

наши съграждани при необходимост от транспортиране на тежко болни и 

трудноподвижни лица. 

 Също така автомобилът ще се предоставя безвъзмездно на личните лекари и 

здравни специалисти, за извършване на профилактични прегледи в населените места 

като мобилен здравен кабинет. 
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 Това е поредната социална услуга, с която община Неделино ще бъде в помощ на 

своите съграждани. 

 

 

ДАРЕНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 47 НА СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 

 
 

 Благодарение на доверието, което община Неделино успя да изгради да си върне 

имиджа на добре стопанисвана община, се промени и отношението на хората към нас. И 

тази година като кмет на общината поех ангажимента пред зрелостниците на випуск 47 на 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Неделино да съдействам и организирам градското 

тържества за абитуриентският им празник. 

Също така имах честта да връча на всеки един от младежите парично дарение на обща 

стойност 10 500 лв., осигурено от нашия съгражданин и бизнесмен, г-н Веселин Георгиев. 

 Отличниците на випуска получиха по 500 лв., младежите в неравностойно 

социално положение, също по 500 лв., а всички останали по 300 лв. еднократна 

финансова помощ. 

 Това бе поредния трогателен жест от страна на г-н Веселин Георгиев, но този път 

насочен към младите и талантливи деца на Неделино. 
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АКЦЕНТ! 

 

 

 
 

 

 

 В бюджета на община Неделино ще постъпят 1 900 000 лв. за 

ремонт но общинска пътна мрежа и улици, а също и за погасяване на 

стари задължение на общината. 
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. 

 

През текущата 2021г. община Неделино е провела обществени поръчка по реда на 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/  както следва: 

 

I. Процедури по вид „Публично Състезание“ открити по реда на Глава двадесет и 

пета от ЗОП 

 

1. Доставка на нов електрически автомобил категория L7E за нуждите на община 

Неделино. 

Обект на поръчката – Доставка  

Стойност: 46 652.40 лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена  и е приключила в срок. 

 

2. Доставка на горива за автомобилите собственост на община Неделино 

Обект на поръчката – Доставка  

Стойност: 161691.33  лева с ДДС 

Обществената поръчка е със срок на договора: 2 години считано от 28.03.2021 г. 

 

3. Доставки на хранителни продукти за нуждите на кухненски блок към ученическо 

общежитие гр. Неделино,  за осигуряване на топъл обяд на територията на община 

Неделино по  проект: Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., 

процедура № BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19“.   

Обект на поръчката – Доставка  

Стойност: 126 683.34  лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена с договор №16/26.04.2021 г.,  срок на договора: 

31.12.2021г. 

 

4.  Избор но изпълнител за реконструкция, конструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в град Неделино– по четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 - Улица „Aкация“ от о.т. 591 през до о.т. 847 с обща 

приблизителна дължина 198 м; 

Обособена позиция № 2 - Улица „Крайречна“ от о.т. 829 до о.т. 765 с приблизителна 

дължина 455 м; 

Обособена позиция № 3 - Улица „Първи май“ от о.т. 302 до о.т. 316 с обща приблизителна 



 

2021  ОТЧЕТ 
          НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

62 
 

дължина 473 м.; 

Обособена позиция № 4 - Улица „Шина Андреева“ от о.т. 591 към о.т. 847 с обща 

приблизителна дължина 1338 м.“ 

Обект на поръчката – строителство  

Стойност:  

За обособена позиция №1- 143174.80 лева с ДДС 

За обособена позиция №2- 205 673.25 лева с ДДС 

За обособена позиция №3- 261 624.82  лева с ДДС 

За обособена позиция №4- 637 193.15  лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена за съответните обособени позиции както следва: 

За ОП №1 – договор № 46/25.08.2021 г.  

За ОП №2 – договор № 47/25.08.2021 г.  

За ОП №3 – договор № 48/25.08.2021 г.  

За ОП №4 – договор № 49/25.08.2021 г.  

Срок за изпълнение 30 к.д. считано от датата на подписване на протокол за откриване 

на строителна линия – образец №2 

 

5. Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на Община Неделино за обекти, 

присъединени на ниско напрежение за срок от 12 месеца 

Обект на поръчката – Доставка  

Прогнозна стойност: 238 800.00 лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена с  договор №58/ 07.09.2021 г., срок 1 година считано 

от датата на подписване на договора или достигането на прогнозната стойност на договора.  

 

6. Избор на изпълнител за реконструкция, конструкция и рехабилитация на улична 
мрежа в град  Неделино– по три обособени позиции: 
 Обособена позиция № 1 - Улица „Стръмни Рид“ от ос.т.686 до ос.т.703  с 
приблизителна дължина 348.23 м.; 
 Обособена позиция № 2 - Улица „Ивайло“ от ос.т617 до ос.т.637 с приблизителна 
дължина 466,25 м.; 
 Обособена позиция № 3 - Улица „Баба Тонка“ от ос.т.411 до ос.т.436 с обща 
приблизителна дължина 565.14 м. 
 Обект на поръчката – строителство  

Стойност:  

За обособена позиция №1- 255 134.00  лева с ДДС 

За обособена позиция №2- 339 639.60 лева с ДДС 

За обособена позиция №3- 875 366.00  лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена за съответните обособени позиции както следва: 

За ОП №1 – договор № 77/01.11. .2021 г.  

За ОП №2 – договор № 78/01.11.2021 г.  

За ОП №3 – договор № 79/01.11.2021 г.  
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Срок за изпълнение 30 к.д. считано от датата на подписване на протокол за 

откриване на строителна линия – образец №2 

 

 

7. “Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и 

улици на територията на община Неделино през оперативния зимен сезон 2021 /2022г.” по 

седем обособени позиции. 

Обект на поръчката: Услуги 
Прогнозна стойност на поръчката:228 000.00 лева без ДДС 
Обществената поръчка е възложена за съответните обособени позиции 
Срок до 30.05.2022г. 
 

8. Определяне на изпълнител за обществен превоз на пътници по автобусни линии, 
част от републиканска  транспортна схема, от квотата на община Неделино, съгласно 
утвърдени маршрутни разписания по три обособени позиции. 

Обект на поръчката: Услуги 

Обществената поръчка е възложена за съответните обособени позиции 
Срок до 26.10.2026г. 
 

9. „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски 

надзор за почистване на речното корито на река Неделинска от наносни отложения и 

растителност в регулационните граници на гр. Неделино, община Неделино. 

Обект на поръчката: Услуги 

Стойност: 829 276.63 лева без ДДС. 

Обществената поръчка е на етап получаване на оферти. 

 

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

реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП. 

 

1. подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип - ЦНСТ,  чрез 

изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство 

на обществена сграда по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" и  включва изпълнение 

строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР): 

- изграждане на нов външен асансьор със стоманена конструкция, 

- изпълнение на нова външна вертикална планировка, 

- изграждане на нови външни стълбища, рампи, 

- изграждане на навес от дървена конструкция, 

- оформяне на нови алеи. 

Обект на поръчката – Строителство  

Стойност: 201 452.94  лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена с договор 24/26.05.2021г  и е приключила в срок. 
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2. Упражняване на Независим строителен надзор  на обект „ Реконструкция, 

конструкция и рехабилитация на улична мрежа в град  Неделино – по седем  обособени 

позиции Упражняване на Независим строителен надзор  на обект „ Реконструкция, 

конструкция и рехабилитация на улична мрежа в град  Неделино – по седем  обособени 

позиции : 

Обособена позиция № 1 - Улица „Aкация“ от о.т. 591 през до о.т. 847 с обща приблизителна 

дължина 198 м; 

Обособена позиция № 2 - Улица „Крайречна“ от о.т. 829 до о.т. 765 с приблизителна дължина 

455 м; 

Обособена позиция № 3 - Улица „Първи май“ от о.т. 302 до о.т. 316 с обща приблизителна 

дължина 473 м.; 

Обособена позиция № 4 - Улица „Шина Андреева“ от о.т. 591 към о.т. 847 с обща 

приблизителна дължина 1338 м.“ 

Обособена позиция № 5 Улица „Стръмни рид“ от ос.т.686 до ос.т.703   с приблизителна 

дължина 348.23 м. 

Обособена позиция № 6  Улица “Ивайло“  ос.т617 до ос.т.637 с дължина 466,25 м. 

Обособена позиция № 7 Улица „Баба Тонка“ с обща приблизителна дължина 565.14 м. 

Обект на поръчката – услуги   

Стойност: 9 240.00  лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена.  

 

3. Текущ ремонт на бордюри и тротоари на ул. „Александър Стамболийски“  гр. 

Неделино с дължина 410 метра. 

Обект на поръчката – Строителство  

Стойност: 118 827.74 лева с ДДС 

Обществената поръчка е възложена с договор 42/11.08.2021 г. и е приключила в срок. 

4. ИЗГРАЖДАНЕ  НА ПРОУЧВАТЕЛЕН ХИДРОГЕОЛОЖКИ СОНДАЖ ПЕС - 1ХГ 
РАЗПОЛОЖЕН В ОБСЕГА НА УЧАСТЪК №3 В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ №2, С. КРАЙНА, 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА "НЕДЕЛИНО" (АКТ 
№1023/16.05.2013). 

 Обект на поръчката – Услуги 

 Стойност: 261 301.92 лева с ДДС  

  Обществената поръчка е възложена с договор 76/28.10.2021г   

 5. Текущ ремонт на общински път SML 2174 /III-8652 - Падина - П.К. Средец/ - 

Кундево в участък 1+300 км до 2+400 км с дължина 1100м. и съпътстващи улици в с. 

Кундево, Община Неделино. 

Обществената поръчка е на етап получаване на оферти. 

 

 6. Упражняване на строителен надзор при извършване на строително -монтажни работи 

на обект: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за 
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почистване на речното корито на река Неделинска от наносни отложения и растителност в 

регулационните граници на гр. Неделино, община Неделино“ 

Обществената поръчка е на етап получаване на оферти. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

 В заключение бих искал да обобщя, че изпълненото през 2021 г. е част от една 

последователна управленска програма. Изпълненото през изминалата година обхваща в голяма 

степен целия спектър от развитието на социално-икономическия живот на града и общината. 

 Благодарение на гарантираната финансова стабилност, строгата бюджетна 

дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното използване на 

финансовите възможности на външното финансиране, и не на последно място  - осигуреното 

съфинансиране на инвестиционни проекти, макар и трудна, 2021 г. бе силна година за 

Неделино. 

 Година, в която администрацията работи усилено по поетите ангажименти за 

реализацията на инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с 

инфраструктурата, качеството и естетиката на градската среда, образователните и социални 

потребности и културния потенциал на общината. 

 През останалите години от мандата ще продължаваме да работим със строг 

контрол, с ясна програма и видими резултати, ще променяме нашия град и села към по-добро. 

Ще има нови предизвикателства и нови изисквания. Към тяхната реализация ще 

подходим с чувство за отговорност, преди всичко пред гражданите на общината, за да 

отговорим на техните очаквания и изпълним поетите ангажименти. 

За успехите на започнатите начинания, благодаря на общинска администрация, която 

работи при усилено темпо, в условията на динамична среда и възпрепятстващи външни 

фактори. 

За дебатите и критиките по пътя към най-важните решения за града, благодаря на 

Общински съвет – Неделино. 

 Но най-вече благодаря на всички съграждани, които ни мотивираха на всяка крачка към  
поставените цели, като изискваха и очакваха от нас резултати или ни насърчаваха с думи на  
благодарност.  
 Безспорно 2021 г. бе изключително богата – наситена с тревоги, но същевременно 
щедра на възможности и добри резултати. 
 Вярвам, че ще оправдаем доверието на неделинци, за да можем занапред да се  
гордеем с това, което сме надградили и да се радваме, че сме превърнали Неделино в  
притегателно място за живот, бизнес и реализация 
 
 
 
БОЯН КЕХАЙОВ 
Кмет на община Неделино 
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