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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 2022 г. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

 

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

него изпълнителна дейност на общинската администрация, извършена в съответствие с: 

 

❖ Програма за управление на кмета (2019 – 2023 г.) 

❖ Общински план за развитие (2014 – 2020 г.) 

❖ Национални, регионални и местни планови/стратегически документи, попадащи в 

приложното поле на дейността на отчетния период 

❖ Краткосрочни цели, отразени в бюджета на Общината за 2022 г., 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. В същото време, изложението е 

представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на 

кмета за периода 2019 – 2023 г., а именно: 

 

❖ Икономическо развитие за интелигентен и приобщаващ растеж 

❖ Общински финанси. Общинска собственост. Стопански дейности 

❖ Инфраструктура. Благоустрояване. Градоустройство 

❖ Образование. Социални дейности. Здравеопазване 

❖ Култура. Туризъм. Спорт 

❖ Общинска администрация. Административно обслужване 

❖ Протокол и международно сътрудничество 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 

 За местната власт декември месец е 

време за равносметка – за свършеното и за 

оставащото, за мечтаното и за възможното. 

  Измина третата година от мандат  

2019-2023 г.  

             Година, която за мен и моя екип, измина много бързо. 

  В името на прозрачността и водейки се от убеждението, че колкото по-отворена към 

гражданите е общината, толкова по-лесно ще изберем правилния път за развитие, 

независимо колко и какви препятствия ще има по него, днес искам да представя на вашето 

внимание Отчет за дейността на Община Неделино за 2022 – ра година. 

 В представянето си на отчета ще дам информация относно свършеното в основните 

аспекти, предвидени в Програма за бъдещо развитие на община Неделино, както и 

свършеното по отдели на администрацията. 

 

 През настоящата година с упорит труд и всеотдайност успяхме да зададем посоките 

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

социалните дейности, културата. Днес е важно с този темп да продължим, да надграждане и 

да развиваме започнатото, като така гарантираме развитието на региона за напред. 
 

 Поставили сме си високи инвестиционни цели. Ще продължим да работим комплексно и 

мащабно, а не на парче, за да бъде промяната видима, а качеството на живот да се повишава и 

да се усеща от всеки един жител на общината. 

 

 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 общината не 

може да си позволи забавяне. 
 

 Амбицирани от положителното възприемане на резултатите от вече реализирани 

проекти, с всеотдайност започнахме и продължаваме работата си и по нови идеи. 

 Предизвикателствата са много, на тях обаче отговаряме с още по-упорит труд. Една 

друга мъдрост гласи: „Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма 

настойчивост.“ Да, ще бъдем настойчиви! Да, няма да се откажем да работим за Вас, защото 

Вие ни дадохте доверие! 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 
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КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

✓ Създаване на благоприятни условия за инвестиции, заетост и развитие на община 

Неделино. 

 

 

✓ Принос към повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно 

образование и обучение, професионална ориентация и достойно включване на пазара на 

труда. 

 

 

✓ Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, осигуряване на условия за 

развитие на спорта. 

 

 

✓ Провеждане на активна и справедлива социална политика, насочена към социално 

включване, деинституционализация и подкрепа на групите в неравностойно положение. 

 

 

✓ Създаване на привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда, чрез инвестиции 

за балансирано развитие на централна градска част и населените места на общината. 

 

 

✓ Повишаване компетентността, ефективността и прозрачността на общинска 

администрация в услуга на гражданите и бизнеса. 

 

 

Широките сфери на компетентност и ангажираност на местното самоуправление дават 

възможност за изпълнение на местни публични политики, които имат пряко и ключово 

значение за социално-икономическото развитие на общината. 
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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 2022г. 

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 2022г. беше до голяма степен пряко подчинена 

на реализацията на проектите финансирани по Европейски програми и свързани с обновяване, 

модернизиране или изграждане на нова инфраструктура. 
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РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2022 г. 

 

 През последните години в Община Неделино бяха извършени множество 

променени. 

Реализираха се ключови обекти на техническата инфраструктура.  

Това стана възможно чрез гъвкавата общинска политика в областта на устройството на 

територията - система от мерки, актове и действия с фактически и правен характер, които 

имат за цел да създадат нормални условия за използване на територията за живеене, 

труд, отдих и възстановяване на населението. 

 

 Дирекцията е пряко отговорна за реализацията на общинската политика в сферата 

на устройственото планиране, проектиране и градоустройство, като основната ѝ задача е 

да подготвя градоустройствени разработки и осигурява трайна основа за проектиране и 

реализиране на строителството – дейности свързани с първия приоритет в управленската 

програма – Среда за поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на 

доходите за хората от общината.  

 

 Сред другите основните функции са съгласуване и одобряване на проекти (идейни, 

технически и работни), свързани с цялостното изграждане и благоустрояване на околната 

среда; разглеждане, съгласуване и одобряване на устройствени схеми и планове към 

подробните устройствени планове по Закона за устройство на територията; разглеждане, 

съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, както и разрешаване на 

строителството на обекти и др. 

 

Изпълнението на инвестиционната програма на общината, включваща поименните 

списъци за капиталови разходи и текущ ремонт, бе основната цел на дирекция 

“Строителство” през годината. Постигнатите резултати от дейността на дирекцията са в 

пряка връзка с изпълнението на приоритета  от управленската програма „По-добро 

качество на живот в по-добра жизнена среда“. В тази връзка, експертите от отдела 

изготвят технически задания, участват в провеждане на процедури и упражняват 

инвеститорски контрол при реализацията на сключените договори за обектите от 

инвестиционната програма. 
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Ремонт на тротоари в квартал горно Неделино 
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 Един от най-тежките участъци от общинската пътна мрежа в 

Община Неделино е почти готов. 

 Асфалтиран е пътя до махала "Марамати" към кметството на 

село Гърнати. 
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 След подмяната на водопровода, старата бетонова настилка 

е подменена с нова асфалтова. Предстои да се положи и втори 

асфалтов пласт. 

 Улицата е "Първи май" в град Неделино. 
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Стартира подмяната на водопроводната мрежа на една от 

най-дългите улици в град Неделино "Шина Андреева" /1100 

метра 
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Ремонтът на покрива на кметството в село Гърнати също е 

пред приключване. 
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Малката уличка "Иглика" в гр. Неделино вече е готова. 
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Стартира полагането и на асфалта на пътя за село Дуня. 

От съществуването си този участък се асфалтира за първи 

път! 
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Бетониране на улица в село Тънка бара. 
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Готов е ремонтът на покрива на помпената станция в село 

Козарка. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Отчет на кмета 2022 Стр.17 
 

    2022 ОТЧЕТ 
           на кмета на община Неделино 

 

 
Модернизацията на дворното пространство на СУ "Св. Св. 

Кирил и Методий" в град Неделино. 
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Частично е бетониран и участък от пътя за Ангелови колиби 

/Алишанови/. 
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Стартира текущият ремонт и асфалтиране на пътната 

отсечка село Диманово-село Кочани. 
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След като успяхме да разширим гробищния парк в квартал 

Горно Неделино, реализирахме и път, който да улеснява 

достъпа на хора и траурни автомобили до него. 
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Скоро ще бъде готов и покривът на кметството в 

село Тънка бара, Община Неделино. 
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Приключихме с подмяната и на покрива на кметството в 

село Оградна, Община Неделино. 
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След подмяната на водопровода, продължаваме с дейностите по 

изграждане на укрепителните съоръжения по улица "Стръмни 

рид" в град Неделино. 

Предстои асфалтиране 
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Започна и основният ремонт на покривната конструкция на 

кметството в село Тънка бара. 
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Водопровод на улица "Баба Тонка" в град Неделино. 
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Приключи текущият ремонт на общинския пътен участък 

между селата Върлино-Козарка. 
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Приключи подмяната на водопровода на улица "Стръмни рид" в 

гр. Неделино. 

Предстои подготовка за асфалтиране. 
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 Напредваме сериозно с ремонта на пътя, който свързва 

община Неделино с общините Златоград и Мадан. 

На пътя ще бъдат положени три пласта нов асфалт и ще 

бъдат оформени банкети, които гарантират здравината и 

безопасността при движение.  
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Доставихме фургона за кметството на село Върли дол 

/Горен/, който ще служи за удобство на хората от населеното 

място, основно за предоставяне и извършване на различни 

административни услуги. 
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Първи асфалтов пласт и на републиканската отсечка 

Неделино-Златоград. 
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Стартира полагането на бордюри по републиканската 

отсечка Неделино-Бял извор. 
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Готов е покривът на общинската сграда в Диманови колиби. 
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Ремонтни дейности на пътя за село Върлино 
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Първи асфалтов пласт и на улица "Акация" в град Неделино. 
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Благоустрояване на поредната улица в село Средец. 
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Стартира полагането на дългоочаквания асфалт по 

републикански път Неделино-Бял извор. 
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Стартира ремонта и на общинската сграда в село Кочани. 
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Полагане на първи асфалтов пласт и на улица "Ивайло" в 

град Неделино. 

 

 

 

    

 

  



Отчет на кмета 2022 Стр.39 
 

    2022 ОТЧЕТ 
           на кмета на община Неделино 

 

 

Полагане на първи асфалтов пласт на 

новоизградената улица "Крайречна" в град Неделино. 
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 Изграждане на подпорни стени и подготовка на улица "Баба 

Тонка" за ВиК комуникация и асфалтиране. 

Тази е една от улиците в град Неделино, която никога е нямала 

подобни комуникации и от улица без изход, тя вече ще има 

връзка с улица "Ивайло". 
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Подмяна на водопровода на улица "Акация" в град Неделино. 
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Още един изпълнен ангажимент към жителите на Община 

Неделино. 

Пътят в село Кундево е вече асфалтиран! 
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Грейна и новото осветление на реабилитираната улица 

"Напредък" в град Неделино. 
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Благоустрояване на ул. "Напредък" ll етап 
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Полагане на асфалт по новоизградената улица "Дельо 

Войвода" в град Неделино. 
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           на кмета на община Неделино 

 
 

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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АСФАЛТИРАНЕ НА УЛ. „БАБА ТОНКА“ 
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ДРУГИ ВАЖНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ИЗГРАДЕНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

- Доставка и монтаж на предпазен парапет на ул. „Тунджа“; 

- Изграждане на пешеходен мост в с.Средец; 

- Изграждане на улици в с.Бурево; 

- Изграждане на покрив в с.Върлино; 

- Изграждане на улица в с.Козарка; 

- Текущ ремонт на улица в с.Изгрев; 

- Изграждане на улица в с.Кочани; 

- Изграждане на улица в с.Гърнати; 

- Изграждане на главна улица в с.Диманово; 

- Бетониране на пешеходна зона между ул. „Александър Стамболийски и ул. 

„Владимир Заимов“; 

- Укрепване на свлачище „Леден врис“; 

- Изграждане на подпорна стена в гробищен парк на с.Кундево, полагане на 

бетонова настилка; 

- Изграждане на бетонова стена в кв. „Козуеви“; 
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АКЦЕНТ!!! 

 

 На 26.10.2022 година в Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството заедно с главния счетоводител на 

Община Неделино подписахме договор за реализация на обект:  

"Реконструкция на общински път /SMl3181, Неделино-Крайна/ -

село Еленка-махала Стамово, Община Неделино." 

МРРБ предоставя на Община Неделино частично финансиране в 

размер на 1 707 800 лв., което е 50 процента от сумата за целия 

проект. 
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Когато гражданите са удовлетворени ….. 

мотивацията е още по-голяма! 
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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 2022 г. от деловодството на общинска администрация гр. Неделино към отдел 

ГРАО са регистрирани средно около 1800 бр. входящи документи и искания. Няма неизпълнени и 

просрочени. 

             В община Неделино са съставени 9 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 2022 г. на територията на община Неделино са сключени 10 акта за 

граждански брак.  

             Починалите лица за гр. Неделино през 2022 г. са 38, като 1/един/ е починал в 

Германия и 1 /един/ в Испания и актовете за смърт са пресъставени чрез необходимите документи. 

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

съставените смъртни актове общо за всичките села е 25 броя. 

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

приблизително е около 6126 жители общо със селата към община Неделино. Само в града 4133 

жители, общо за селата 1993 жители. 
 

Население по градове и села в община Неделино: 
 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ 

гр. Неделино 4133 

с. Оградна 154 

с. Кундево 208 

с. Средец 343 

с. Изгрев 175 

с. Бурево 67 

с. Гърнати 212 

с. Диманово 100 

с. Кочани 120 

с. Еленка 143 

с. Крайна 47 

с. Козарка 107 

с. Върлино 112 

с. Върли дол 102 

с. Тънка бара 75 

с. Дуня 28 

Общо 6126 
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2022 Г. 

 

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

за 2022 г. са: 

 

19 февруари -  149 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.  

 

 

 
 

14 март – По стара местна традиция на 14 март Неделино отбеляза обичая „Наша марта“ 
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 06 май – се проведе местния традиционен празник Адрелез, Гергьовден. 

 

 24 май – Отбелязахме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета 

и култура и на славянската книжовност. По традиция и тази година кметът Боян Кехайов връчи 

грамоти на изявени учители и дейци на културата. 

 

 

 
 

 

 01 юни – Международния ден на детето беше отбелязан с общоградско шоу на центъра на града   

с участието на клоуните Аско-Праско, Данка-Калпазанка и Здравко-Немирадко. Празничното парти 

завърши с изпълненията на Мария Аврамиди –  солистка от формация „Амазония“. 
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07 юли – Църквата „Света Неделя“ отбеляза своя храмов празник. Беше отслужена и празнична 

литургия в църквата „Света Неделя“ от отец Емил Лилов, след което заедно с кмета на община 

Неделино г-н Боян Кехайов бе осветен и даден курбан за здраве и благополучие. 

 

 
 

 

 

 02, 03 и 04 септември – В община Неделино се проведе Двадесетия и Първия 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 

Мексико, Босна и Херцеговина, Грузия, Турция, Египет,  
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01 ноември – На 28.10.2022 г. в салона на НЧ „Светлина – 1938 г.“ се проведе литературно-

музикална програма по повод Деня на народните будители. 

 

 

21 – 31 декември КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ; 

 

На 21 декември на централния площад на гр.Неделино кмета на община Неделино г-н Боян 

Кехайов даде коледно-новогодишна почерпка за всички жители и гости на града.  

 

23 декември – в салона на НЧ „Светлина – 1938” се проведе концерт по повод Коледните и 

Новогодишни празници. 
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ПРОВЕДЕНИ ИНИЦИАТИВИ  

 
 

 На 31 август 2022 г.  на разклона за с.Кундево, общ.Неделино в памет на Величко 

Чолаков бе открита паметна плоча, издигната в чест на Величко Чолаков, почетен 

гражданин на община Неделино, европейски шампион по вдигане на тежести и медалист 

от световни първенства. 
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ЧЕШМА В ПАМЕТ НА ВЕЛИН КАРАФЕЗИЕВ 

 

На 16 септември 2022 г.  в района на местността „БАРЯКОВ ДОЛ“, кметът на община 

Неделино г-н Боян Кехайов, тържествено  откри чешма в памет на нашия съгражданин и 

почетен гражданин на община Неделино д-р Велин Карафезиев. На церемонията бе 

връчен и почетният знак присъден на доктор Карафезиев на семейството му.      
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 На 12 октомври 2022 г.  ученици от 11 и 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино заеха ръководни постове в община Неделино  по повод 12 октомври – Ден на 

българската община. Така за един ден учениците се запознаха от близо с работата на 

местната власт, с начина на взаимодействие между институциите и най-вече с 

оперативните дейности, с които се сблъскват ежедневно. 
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 МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) – НЕДЕЛИНО 

 
 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

/ЗБППМН/ - с този закон е регламентирана дейността и функциите на местните комисии за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/. 
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Финансирането на дейността им е от бюджета на Р България, като делегирана от държавата 

дейност. Съгласно чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Местната комисия за борба срещу  

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните представя ежегодно отчет за 

своята дейност пред Цeнтралната комисия за БППМН към МС, кмета на общината и пред 

Общински съвет гр. Неделино. 

  Дейността на комисията при община Неделино е по всички направления в съответствие с 

международната и национална законодателна и стратегическа рамка:  

• Закон за БППМН; 

 • Закон за закрила на детето; 

 • Конвенция на ООН за правата на детето;  

• Изисквания, указания, наредби и писма на ЦКБППМН към Министерския съвет; 

 • Наредби и заповеди на Кмет и Областен управител;  

• Общински програми, планове и стратегии; 

 

ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА:  

1.Дейността на комисията е уредена в чл.10 от ЗБППМН, като акцентът е поставен върху 

организацията и координацията на социално-превантивната работа с малолетни и непълнолетни 

деца. В това направление всички прояви са реализирани съвместно с община Неделино, Отдел 

“Образование и култура”,  Дирекция ”Социално подпомагане”, Отдел Закрила на детето, Инспектор 

ДПС при РУ „ Полиция“ – гр. Златоград и обществените възпитатели.  

МКБППМН община Неделино разглежда възпитателни дела по чл.11, ал.1 и налага възпитателни 

мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН 

 Осъществяват се  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.  

 Взаимодейства се  между социален работник от отдел „Закрила на детето” при Дирекция 
„Социално подпомагане” гр. Златоград, Директора на ЦОП и секретаря на МКБППМН. Обменя се  

    2022 ОТЧЕТ 
           на кмета на община Неделино 
 

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.  

2. Местните комисии за БППМН са включени в изпълнението на приетия с Постановление №100 

на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Във връзка с 

включването на местните комисии БППМН към Информационна система за реализация на 
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механизма/ИСРМ/ за съвместна работа на институции по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици през 2022 год. местната комисия получи пакет 

„Посещаемо и безопасно училище“ – Устройство с инсталиран софтуерен лиценз за криптографска 

защита на лични данни, съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679  и персонализиран защитен 

портал , достъпен само чрез устройството  с функционалност за двупосочна защитна свързаност 

на местната комисия с училища , детски градини, областни и национални институции. 

3.Дейност по изпълнение на Превантивни културно - образователни програми:  

 МКБППМН – Неделино, със съдействието на училищното ръководство , общината  и други 

институции през 2022г., организираха и проведоха мероприятия с цел да се  стимулират 

творческите  процеси, да се поддържат и развиват  вековните български традиции като се  

утвърждават  и разширят познанията на децата .   

 Още в началото на годината  по  заявка от класните ръководители е изнесена лекция на 

тема: „Запознаване на учениците със  Закона за борба с противообществени прояви на малолетни 

и непълнолетни“, с цел развитие на отговорност и морално поведение при подрастващото 

поколение . 

 Проведени са много лекции, презентации и анкетни проучвания с различни форми на 
въздействие сред учащите малолетни и непълнолетни като: насилието и агресивното поведение, 
употребата на наркотични и упойващи вещества, междуличностни отношения. 
 

 През месец юли и август беше изготвена програма на обществените възпитатели към 

МКБППМН – община Неделино – „ Нека да е лято 2022г. вълнуващо и забавно“, която беше 

наситена с много игри , състезания, походи и други мероприятия със образователен и 

занимателен характер. 

Дейностите и мероприятията , които са със състезателен характер  са обезпечавани с материали и 

предметни награди, със средства от МКБППМН при община Неделино.    

 

    2022 ОТЧЕТ 
           на кмета на община Неделино 
 

По повод 12 октомври – Деня на българската община, по идея на обществените възпитатели и 

членове на Местната комисия , ученици от 11 и 12 клас влезнаха в ролята на управници за един 

ден. Две момчета и две момичета заеха постовете на кмет, заместник-кмет по дейности, както и 

секретар на община. В рамките на няколко часа имаха възможността да решават казуси, свързани 

с местното управление. 

 МКБППМН и обществените възпитатели активно участват при честване и отбелязване на 

национални и културни празници, съвместно с НЧ „Светлина-1938“, ЦОП, СУ Св.Св. Кирил и 

Методий“ и общинска администрация.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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 И през 2022 г.  дейността на отдел „ОКСДП” 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; 

➢ Финансиран проект по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в 

държавните и общински училища – 2022г. на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино; 

➢ Кандидатстване по ДФ, Земеделие „Училищен плод и училищно мляко“- 2022/2023г. 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 2022г.- ДГ 

„Пролет“ и ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

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

Неделино; 

➢ Одобрен проект по ОП „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.- ДГ „Пролет“ и ДГ „Слънце“ 

гр. Неделино; 

➢ Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж 2014–2020г.“- 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“, шест участника са наградени като: I-во, II-ро  и III-място  по двама от СУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино. 

 

 

СПОРТ 

 



Отчет на кмета 2022 Стр.63 
 

➢ С Решение №309/11.04.2022г. на Общински съвет – гр. Неделино е приет Спортен 

календар на община Неделино за 2022г. 

➢ В периода от 03 – 06 май 2022г. в община Неделино се проведе Лагер – сбор по Хокей 

на трева за текущ контрол и оценка за спортна подготовка – СФП, ТХР, ТКП, на 

състезателите от ОС, РС и СР на ОН за юноши до 16г. 

➢ Провеждане на любителско събитие „К3 УЛТРА“ : 17.09.2022г. – 18.09.2022г. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО 

 

 

 Община Неделино, съвместно с Тракийски университет Стара Загора и мобилна оптика 
"Проглед" организираха  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 05.08.2022 г. 
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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. 

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

предвидени средства за подкрепа за ежегодно организиране на фестивали, популяризиращи 
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природното и културно наследство на района, традициите, обичаите, местната кухня, местните 

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

туризъм. 

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: 
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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 – 

2022 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 23.11.2022г.е 6126 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. 
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 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 
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 Към 23.11.2022г. 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 2022г. и 

Проект „Нова възможност за младежка заетост”. 

 Програма/Проект Заети лица към 

01.01.2022г. 

Назначени лица 

от началото на 

2022г. 

Заети лица 

към 

23.11.2022г. 

1. Национална програма 

„Помощ за пенсиониране” 

7 5 8 

2. Национална 

програма”Заетост и 

обучение на хора с трайни 

увреждания” 

9 5 10 

3. Регионална програма за 

заетост 2022г. 

0 33 33 

4. Проект „Старт на 

кариерата” 

1 0 0 

5 За продължително 
безработни лица-Компонент 
2-аварийни дейности 

4 0 0 

5. Проект „Нова възможност за 

младежка заетост” 

3 3 4 
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     В Община Неделино  към настоящия момент равнището на безработица е 13,67%.  

   Общия брой на регистрираните лица в Дирекция „Бюро по труда” –филиал гр.Неделино е 479 бр. 

от тях:  

- Лица до 29.г- 16 бр. 

- Лица от 30г. до 54г.включително – 212 бр. 

- Лица над 55г. – 251 бр. 

Продължително безработните лица са 118бр.    

 

РЕАЛИЗИРАНИ И В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТИ 

В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ПРЕЗ 2020г. 
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➢ Реконструкция на спортна площадка в УПИ XVII, КВ.113, гр.Неделино, община 

Неделино, област Смолян – ПРСР 2014-2020, Мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ . Стойността на проекта е 94 388,77 лв. 

Проекта е изпълнен. 
➢ Рехабилитация и реконструкция на улици „Напредък“ – II част и ул. „Дельо 

Войвода“, част от уличната мрежа в гр.Неделино, общ.Неделино. ПРСР 2014-2020, 

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ . Стойността 

на проекта е 1 068 201,18 лв. Проекта е изпълнен. 
➢ „Текущ ремонт на физкултурен салон в сградата на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

гр.Неделино в ПИ 51319.502.126 по КК на гр.Неделино“ – Наредба №4/08.07.2019 г. 

за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – 

държавна и общинска собственост. Източник на финансиране  - Национална 

финансиране – Министерство на младежта и спорта. Стойността на проекта е 

91 657,84 лв. Проекта е в процес на изпълнение. 
➢ Топъл обяд в община Неделино - Оперативна програма за храни и основно 

материално подпомагане. Стойността на проекта е 550 848.00 лв. Проекта е в 

процес на изпълнение. 
➢ „Патронаж + в община Неделино“, Компонент 2 – Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“. Стойността на проекта е 216 760,95 лв. Проекта е 

изпълнен. 

➢ „Закупуване на автомобил за доставка на топъл обяд на територията на община 

Неделино“ - Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд към Фонд 

„Социална закрила“ към МТСП. Стойността на проекта е 39 900,91 лв. Проекта е на 

етап кандидатстване 
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➢ „Внедряване на ЕСМ  в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино, област 

Смолян“ - ПРСР 2014-2020. Проекта е на етап кандидатстване. 

➢ „Реконструкция и/или рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, 

област Смолян“ - ПРСР 2014-2020. Проекта е на етап кандидатстване. 

➢ Грижа в дома в община Неделино - Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“. Стойността на проекта е 291 218,56. Проекта е в процес на изпълнение. 

➢ Укрепване на общинския капацитет в община Неделино - Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“. Проекта е на етап кандидатстване. 

➢ Разширяване и модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на 
обществена трапезария в гр. Неделино - Подобряване на материалната база на 
домашен социален патронаж  и/или обществена трапезария - Фонд „Социална 
закрила“ към МТСП. Стойността на проекта е 35 982,00. Проекта е одобрен за 
финансиране. 

➢ Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, в УПИ I, 

кв. 55 по Плана на гр. Неделино, общ. Неделино. Програма за развитие на 
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селските райони. Стойността на проекта е 680 850,79. Проекта е в процес на 

изпълнение – финално отчитане. 

➢ Укрепване на регистрирани свлачищни  участъци в района на туристическа и 

колоездачна пътека м местност „Леден врис“, гр. Неделино - Споразумение № РД-

02-30-55/18.12.2019 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

Стойността на проекта е 1 477 115,14. Проекта е изпълнен.  

➢ Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на 

битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално депо Мадан - 

Безлихвен заем, Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС). Стойността на проекта е 546 000.00 лв. Проекта е в 

процес на изпълнение. 

➢ Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение – читалище „Светлина – 

1938“ гр. Неделино, етап I, ремонт на фасади и покриви - Постановление № 188 от 

21 юли 2022 г. Стойността на проекта е 473 200.00 лв. Проекта е в процес на 

изпълнение. 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

№    № Община 
Неделино 

 
Услуга - име, вид 

Потребители 
 

Целеви групи             
Териториален 

Обхват 

Капацитет 
 

2022 г. 

Съдържание – 
основни дейности, 
фокус на услугата. 

Планирани насоки за 
развитие на услугата 

Место- 
положение 

 

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 

 
25 

 
Превенция на 
изоставянето, 
превенция на 

насилието и отпадане от 
училище, 

деинституционализация 
и реинтеграция на деца, 
обучение в умения на 
самостоятелен живот и 
социална интеграция на 

 
Община 

Неделино 
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насилие деца от институции, 
консултиране и 

подкрепа на семейства в 
риск, 

оценяване и обучение 
на бъдещи приемни 

родители и осиновители, 
консултиране и 

подкрепа на деца с 
противообществени 

прояви 

 
2 

Център за социална 
рехабилитация и 

интеграция 
 

 
Лица  с увреждания на 
територията на община 

Неделино 

 
 

30 

Медицинска и социална 
рехабилитация, 

консултации – 
социални, 

правни, здравни, 
психологически, 

трудотерапия; 

Община 
Неделино 

 
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 надтрудоспособна 
възраст  с невъзможност за 

самообслужване 
 

- Пълнолетни лица с трайни 
увреждания с чужда помощ; 

 

 

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 

 
4 

 
Център за 

настаняване от 
семеен тип за 

пълнолетни лица с  
физически 

увреждания- /ДДД/ 

 
Възрастни  хора със 

затруднения в 
самообслужването, с нужда 

от резидентна грижа 

 
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. 

Община 
Неделино 

5 Проект „Патронаж 
на грижа в община 

Неделино“ 
ОП“Развитие 
на човешките 

ресурси“ 

 
-  Възрастни хора над 65г с 

невъзможност за 
самообслужване 

 
-  Хора с увреждания в риск 

 

 
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 

Община  
Неделино 
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други 
средства, различни от 

тези по договора/. 

 

 

ЦОП – гр.Неделино започва работа от 01.07.2012 г., съгласно Заповед №РД-01-

671/08.06.2012 г. на Изпълнителния директор на АСП, като делегирана държавна дейност. 

Капацитета на центъра е 25 потребители и 5 души персонал. Услугите, които се 

предоставят в център са безплатни. Основната дейност е консултативна, превантивна и 

корективно-възпитателна работа с деца в риск.  

ЦСРИ – гр.Неделино е с капацитет от 30 човек, а персонала от 9 човека. ЦСРИ предоставя 

качествена почасова подкрепа за индивидуално развитие на своите потребители. Чрез 

добре планирани дейности и иновативни методи на работа специалистите се стремят да 

развиват вече усвоени и да създават нови умения за независим живот, да осигуряват 

условия за социални контакти, възможности за изяви в общността, професионална 

ориентация и социално функциониране. 

 ЦНСТПЛФУ – гр.Неделино е форма на социална услуга, насочена към възрастни хора с 

увреждания които имат нужда от 24-часова грижа .Това означава осигуряване на подходящо 

равнище на интервенция и подкрепа ,което да даде възможност на хората да постигнат 

максимална самостоятелност и контрол на собствения си живот.ЦНСТ създава  среда за живот  
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 близка до семейната,при която лицата получават необходимата им индивидуализирани грижа и 

подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. 

Персоналът на ЦНСТПЛФУ се стреми да предоставя набор от услуги и грижи ,чрез които 

потребителите имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на 

свободно време ,социални дейности ,културни интереси ,храна, време за хранене, лични  и 

социални отношения. 

 

 

ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2022 Г. 

 
През текущата 2022г. община Неделино е провела обществени поръчки по реда на Закона 

за обществените поръчки както следва: 
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1. Обществена поръчка чрез покана до определено лице по реда на чл. 191,ал.1, т.3 от 

Закона за обществените поръчки с предмет: Изграждане на подпорна стена над ул. “Иван 

Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян. 

Обект на поръчката – строителство; 

Стойност:  227 563.74 лева без ДДС 

Обществената  поръчка е възложена и е приключила в срок. 

2.  „Текущ ремонт на тротоари и бордюри в гр. Неделино по ул. „Александър 

Стамболийски ” – южен тротоар с дължина 880 м, обща площ 1850 м2. 

Обект на поръчката – строителство; 

Стойност:  297 599.98  лева без ДДС 

Обществената  поръчка е възложена и е в процес на изпълнение. 

3. 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 – строителство; 

Стойност:  829 276,63  лева без ДДС; 

Обществената  поръчка не е възложена; 

Обществената  поръчка е финализирана с Решение за избор на изпълнител на кмета на община 

Неделино. Решението за избор е потвърдено, като правилно и законосъобразно с Решение на КЗК 

от 06.10.2022г. Същото решение на КЗК е  обжалвано пред Върховният административен съд  гр. 

София от касационен жалбоподател ДЗЗД „Неделино 2022“ 

4. „Текущ ремонт път с.Върли дол“, Община Неделино 

Обект на поръчката – строителство; 

Стойност:  74 242.46 лева без ДДС 

Обществената  поръчка е възложена и е приключила в срок. 
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5. Текущ ремонт на пътища на територията на община Неделино . 

Обект на поръчката – строителство; 

Обществената  поръчка е възложена и е приключила в срок. 

6. ’’Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец - с. Бурево - с. 

Гърнати - мах. Марамати, Община Неделино, Подобект - ЕТАП 1: „Общински път SML 1171 от 

път III-8652 - с. Средец“ 

Обект на поръчката – строителство; 

Обществената  поръчка е на етап избор на изпълнител. 

7. „Реконструкция и рехабилитация на път SMl3170 (/ІІІ-8652/ Неделино - Козарка - 

Тънка бара), участък: с. Козарка - с. Върлино“ 

Обект на поръчката – строителство; 

Обществената  поръчка е на етап избор на изпълнител. 

8. „Реконструкция на общински път SML 3181 – (SML3170 – Неделино – Крайна ) – 

с.Еленка – мах.Стамово, Община Неделино “ 

Обект на поръчката – строителство; 
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Обществената поръчка е финализирана със избор на изпълнител. Решението за избор на 

изпълнител на кмета на община Неделино е обжалвано от участник в процедурата пред КЗК. 

ЭОбществената поръчка не е възложена. 

 

9. Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Делю 

войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ. Неделино, 

област Смолян”.  

ЕТАП II: водопровод по ул. Първи май-1, ул. Първи май-2, ул. Първи май-3 и ул. 

Първи май-4 

Обект на поръчката – строителство; 

Стойност:  213 679,49 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е възложена. 

10.  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. ПЪРВИ МАЙ, 

УЛ. ДЕЛЬО ВОЙВОДА, УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА, УЛ. БАБА ТОНКА И УЛ. НАПРЕДЪК, ГР. 

НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА 

МРЕЖА ПО УЛ. ПЪРВИ МАЙ, УЛ. ДЕЛЬО ВОЙВОДА, УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА, УЛ. БАБА ТОНКА И 

УЛ. НАПРЕДЪК, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“ ЕТАП I: ВОДОПРОВОД 

ПО УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА; 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА 

МРЕЖА ПО УЛ. ПЪРВИ МАЙ, УЛ. ДЕЛЬО ВОЙВОДА, УЛ. ШИНА АНДРЕЕВА, УЛ. БАБА ТОНКА И 

УЛ. НАПРЕДЪК, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“ ЕТАП III: ВОДОПРОВОД 

ПО УЛ. БАБА ТОНКА 

Обект на поръчката – строителство; 

Стойност:  509 350,60 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е възложена. 
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11. „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 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ Д 

БФП № BG05FMOP001-5.001-0022-C07, финансиран по 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 – доставки; 

Стойност:  150 437,50 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е възложена. 

 

12. Осъществяване на строителен надзор при СМР на обект: „ Реконструкция на 

общински път SML 3181 – (SML3170 – Неделино – Крайна ) – с. Еленка – мах. Стамово, 

община Неделино” 

Обект на поръчката – услуга; 
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Стойност:  69 422,72 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е финализирана и е на етап сключване на договор 

13 . Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и 

улици на територията на община Неделино през оперативния зимен сезон 2022 /2023г. – 

2023/2024 по осем обособени позиции. 

Обект на поръчката – услуга; 

Стойност:  456 001,55 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е финализирана и е на етап сключване на договори  за 

изпълнение. 

14. Изработване на технически проект и осъществяване на авторски надзор за обект: 

“Реконструкция и/или Рехабилитация на улици в град Неделино, община Неделино, област 

Смолян 

Обект на поръчката – услуга; 

Стойност:  70 000,00 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е възложена. 

15. „Доставка на машини и оборудване за нуждите на община Неделино във връзка с 

изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци на територията на община Неделино до Регионално 

депо Мадан“ по 2 (две) обособени позиции 

Обект на поръчката – доставка; 

Стойност:  455 000,00  лева без ДДС  

Обществената  поръчка е на етап избор на изпълнител. 
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16. „Извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 

ефективност на сгради, проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: „ 

Внедряване на ЕСМ в СУ „Свети Свети Кирил и Методи“, гр. Неделино, област Смолян“. 

Обект на поръчката – услуга; 

Стойност:  44 000,00 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е възложена. 

 

17. Ремонт на сграда с културно значение „Читалище „Светлина-1938“, УПИ XXIII-609, 

гр. Неделино, община Неделино. Етап 1: Ремонт на фасади и покрив. 

Обект на поръчката – строителство; 

Стойност:  346 735,94 лева без ДДС  

Обществената  поръчка е на етап избор на изпълнител. 

 

18. Ремонт на спортна площадка към сградата на СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. 

Неделино в ПИ 51319.502.126 по КК на гр. Неделино. 
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Обществената поръчка е на етап подаване  на оферти за участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    2022 ОТЧЕТ 
           на кмета на община Неделино 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 2022 г. отбелязва края на един етап – интензивен, наситен с работа и 

предизвикателства. Позволявам си да я определя като година, в която успяхме. Защото 

приключихме тежки и важни инвестиции, чрез разумно и целесъобразно разходване на 

европейски и местен ресурс. 

 

 2022 г. ни поднесе богата палитра от събития и процеси, преживявания и емоции. 

Преминахме през бури от страсти и разделение, през политически кризи и поредица от 

избори. Същите тези бури ни обединиха, дадоха воля на спонтанната ни потребност да 

помогнем на тези, в нужда от подкрепа. 

 

 Въпреки многото трудности, високия градус на напрежение и недоволство, въпреки 

неочакваните препятствия и понякога искрени опасения за успешния финал, в голяма 



Отчет на кмета 2022 Стр.75 
 

степен успяхме да реализираме планираните цели, насочени към поетапно изграждане на 

нов облик на община Неделино. 

 

 Във фокуса на нашите усилия бяха и множество по-малки инициативи, които 

осигуриха допълнителен принос към подобряване качеството на живот, защото преди 

всичко, те инвестираха в човешкия капитал и потенциал. 

 

 За успехите, които вече са факт благодаря на моя екип и общинска администрация, 

които работиха отдадено. За дебатите и критиките по пътя към най-важните решения за 

града, благодаря на Общински съвет – Неделино. 

 Но най-вече благодаря на всички неделинци, които ни мотивираха на всяка крачка 

към поставените цели, като изискваха и очакваха от нас резултати или ни насърчаваха с 

думи на благодарност. 

 

 Нека оставим изминалата година в историята и да се концентрираме върху всичко 

това, което ни предстои оттук нататък. Вярвам, че амбициозните задачи, по които работим, 

ще бъдат припознати и подкрепени от жителите на община Неделино, защото те са тези, 

които продължават да дават смисъл и цел на нашите съвместни усилия. 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 


