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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

“ ..Стратегическото управление е науката и изкуството да се намери 

бъдещото място на организацията в заобикалящата я среда , което ще и осигури 

непрекъснат успех и ще я предпазва от изненади . Това е логичен анализ , който 

показва как организацията трябва да “мисли”, за да се адаптира успешно към 

постоянно променящите се външни и вътрешни условия ...” 

          Игор Ансоф   

 
 

1.1. СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 
1.1.1. ОБХВАТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Предназначението на Общинския план за развитие от нормативна и практическа гледна точка е 

документално осигуряване на управлението за развитие на община Неделино през следващите 

седем години. Териториалният обхват на ОПР включва гр. Неделино, с. Бурево, с. Върлино, с. 

Върли дол, с. Гърнати, с.Дуня, с. Диманово, с.Еленка, с. Изгрев, с. Крайна, с. Козарка, с. Кочани, 

с. Кундево, с. Оградна, с.Средец, с. Тънка бара. Времето за изпълнението на плана съвпада с 

новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. 

Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в процеса на работата по 

плана доведоха до задълбочено аргументирана стратегическа част на плана и конкретна 

програма за действие. 

1.1.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

Общинският план за развитие ще бъде основният инструмент за управление на община 

Неделино през следващите седем години. По същество планът се разработва и прилага в 

общия контекст на актуалната законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие 

в България и Европа, като има за цел да изяви местната специфика и да предложи 

аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и 

управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. Тези 

решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво 

развитие на местно ниво. Общинският план на Община Неделино е оперативен документ, 

обединяващ целите на Общината и начините за тяхното постигане, при задължително 

съответствие с Областната стратегия за развитие на област Смолян и действащите 

устройствени планове. 

1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 
1.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Общинският план за развитие на Община Неделино е един от базисните документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, 

регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото 

прилагане (ППЗРР). Съгласно Чл. 13. (1) от ЗРР, Общинският план за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната 

стратегия за развитие. Съдържанието на плана е съобразено с изискванията на Чл. 13. (2) на 

ЗРР и тези на Методическите указания на МРРБ за разработване на Национална стратегия за 
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регионално развитие на Република България (2012-2022), Областни стратегии за развитие 

(2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020). Обхватът на разработката включва 

цялата територия на общината. По същество Общинският план и програмата към него са 

инструмент за управление на общината през Втория планов период от членството на България 

в ЕС (2014 – 2020). ОПР осъществява връзката и единството между документите на областно и 

Общинско ниво, въведени от Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на 

територията. Той спомага за съгласуваността  в прилагането на отделните стратегии, 

концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на националното 

пространство. В съответствие с чл.13 от ЗРР, планът се приема от общинския съвет по 

предложение на кмета на общината, който организира и контролира дейностите по 

изработването и реализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и участието на 

заинтересованите страни в процесите на създаване и прилагане на плана, е условие за 

подготовката на един пълноценен и законосъобразен управленски документ. Съгласно 

разпоредбите на ППЗРР, кметът и общинският съвет съвместно обезпечават прозрачността и 

откритостта на дейностите по ОПР. 

1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност на ОПР 

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. Тези 

документи са: 

Стратегията Европа 2020 
„Стратегията Европа 2020“ е най-общата рамка за развитието на Европейския съюз до края на 

текущото десетилетие. Същностната задача пред страните членки на ЕС е преодоляване на 

съществуващите проблеми, породени от сериозната криза и провокиране нов икономически 

растеж, който трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Стратегията 

ясно подчертава значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и 

преодоляването на социалните неравенства, като фактори за постигането на балансирано 

европейско развитие. Целите на „Европа 2020“ са измерими и обвързани с прецизни 

индикативни стойности. Те трябва да бъдат постигнати до 2020 и покриват темите за 

иновациите, дигиталната икономика, заетостта, младежките политики, производителността, 

бедността и ресурсната обезпеченост. В духа на европейската стратегия, българското 

правителство предвижда увеличение на заетостта на населението между 20 и 64 години от 63% 

през 2012 г. /според данни на Евростат/ до 76%. Екологичните цели на националното ни 

развитие са намаляване на емисиите на парникови газове с 20% спрямо 1990, 16% 

относителен дял на енергията от възобновяеми източници от крайното брутно енергийно 

потребление, подобряване на енергийната ефективност с 25% и намаляване на енергийната 

интензивност на БВП с 50% до 2020. В социалната сфера, преждевременно напусналите 

училище трябва да бъдат снижени до 11%, докато дела на лицата с висше образование на 

възраст между 30 и 34 години следва да стане 36%. 

Национална програма за развитие „България 2020" 
Националната програма за развитие „България 2020" е програмен документ, поставящ рамката 

и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. „България 2020" 

изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020" в границите на страната. 

НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в 

България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в 

дългосрочен аспект. На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови 

прогнози, НПР БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета. 
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Предложенията поставят акцент върху развитието на образованието и здравеопазването, 

достигането до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни подобрения, приложение на 

иновативни подходи в икономиката, възстановяване на аграрния сектор. 

Националната стратегия за регионално развитие 
Националната стратегия за регионално развитие продължава общата Кохезионна политика на 

ЕС на национално ниво. Тя цели намаляване на неравенствата между отделните региони, 

области и общини в страната за периода 2014 – 2020 г., като очертава подходи и средства за 

координация между управлението на различните сектори и условия за реализация на НПР 

БГ2020. Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес, 

формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и 

техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство. 

 

Национална концепция за пространствено развитие 
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г., се регламентира от 

Националната концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа средносрочни и 

дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. 

НКПР осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните 

политики и стратегии. Концепция изтъква важността на успешната териториална интеграция на 

България в европейското пространство чрез развитието на транспортни, екологични и културни 

оси и свързването им с международните коридори. Акцентира се върху поддържането на 

умерено полицентрична мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано териториално 

развитие и съживяване на селските и периферните райони. 

Регионален план за развитие на Южен централен район (ниво 2) 
Водещ акцент на РПР на ЮЦР е новата роля на политиката на сближаване, ориентацията към 

изпълнение на целите на Стратегия “Европа 2020” с по-активното участие на регионите, и в 

същото време със засилен акцент за териториално сътрудничество и подход, изискващ 

резултати и добавена стойност. Икономическото, социалното и териториалното сближаване са 

разгледани като взаимно допълващи се и подкрепящи се компоненти на единната интегрирана 

концепция за регионално развитие. В стратегическата част на плана е разгледана визията за 

бъдещо развитие на района; определени са стратегическите цели, приоритети и специфични 

дейности, изброени са примерни допустими дейности за изпълнение на специфичните цели. В 

рамките на плана е представено индикативното разпределение на ресурсите по стратегически 

цели и приоритети. Планът очертава непосредствената рамка за разработването на областните 

стратегии и неговите постановки са от особено важно значение за разработването на ОПР на 

Община Неделино. 

Областна стратегия за развитие на област Смолян 
Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за 

развитие. ОСР на област Смолян за периода 2014-2020 се основава на приемствеността в 

стратегическото планиране и запазва основните послания на действащата ОСР. Формулирани 

са и необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните действия по 

приложението на стратегията „Европа 2020“. Неразделна част от ОСР е и индикативният разчет 

на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР, изпълняващ ролята на 

финансова рамка за Общинския план за развитие на община Неделино. 

1.3. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
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Общинският план за развитие на община Неделино е структуриран съгласно разпоредбите на 

чл. 13 от ЗРР. Включени са всички необходими елементи, разкриващи състоянието на 

настоящата ситуация, предвидената стратегия за развитие до 2020 и начините за нейното 

осъществяване, чрез подходящи мерки и конкретни проекти. Методически, планът обединява 

четири основни части - анализ, оценка, стратегически предложения и набор от инструменти за 

реализация, наблюдение и актуализация.  

1.3.1. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Анализът на съвременната ситуация в общината описва отделните аспекти от общинското 

развитие и завършва с обобщени изводи, комбинация от съществуващи проблеми и налични 

потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането на SWOT 

анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и съвременното развитие 

на общината. Съдържанието на SWOT насочва към необходимите мерки за подчертаване на 

силните и преодоляване на слабите страни. 

Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната характеристика, 

проследени са закономерностите във функционално-пространственото развитие, социалното, 

икономическото и екологичното състояние на общината.  

1.3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТ И МЕРКИ 

Стратегическата част на плана обхваща формулирането на визията за развитие до 2020, 

целите, приоритетните области и включените в тях мерки. За подбора на аргументирани, 

изпълними и съответстващи на местните ресурси и специфика предложения е приложен 

специфичен подход, включващ компонентите на SWOT, проучените обществени потребности и 

препоръки, както и насоките на стратегическите документи от по-високо ниво. Предложена е 

ясна структура, респектираща идеята за интегрирания подход в стратегическото планиране - 

изведените цели се разгръщат в единството на очертаните приоритетни области. По този начин 

се постига синергичен ефект между резултатите на отделните приоритетни области, като за 

осъществяването на дадена цел допринасят повече от един приоритет.  

1.3.3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието в 

Община Неделино през следващите седем години. Финансовата таблица изразява 

ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. Прогнозираният 

общ финансов ресурс е разпределен между отделните стратегически цели от ОПР. Планирано 

е средствата по всяка стратегическа цел да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни 

финансови източници. Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за 

успешно и ефикасно управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите 

финансови средства са реалистично предвидени на основата на финансовия разчет на ОСР на 

Община Неделино за 2014-2020 и потенциала на общината да привлича и управлява средства 

от Оперативните програми. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на 

предполагаемите средства за реализация на проектите, част от различните приоритетни 

области. Индикативната финансова таблица е проектирана спрямо модела на Приложение №4 

от „Методическите указания за разработване на общински планове за развитие за периода 

2014 – 2020 година" на МРРБ. 

 

 

1.3.4. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 
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Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на 

стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от индикатори 

обединява два основни компонента - индикатори за въздействие, проследяващи степента на 

изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, измерващи ефектите от изпълнението 

на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени 

следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване на общински 

планове за развитие за периода 2014 – 2020 година" на МРРБ. Индикаторите са избрани в 

синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна основа на национално и 

областно ниво. Посочени са начални, междинни и целеви стойности. Индикаторите за 

наблюдение и оценка са средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, 

междинната и последващата оценка на плана. 

1.3.5. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА 
НА ПЛАНА 

Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща 

функциите на участващите звена. Предложен е график за действие. Описани са отговорностите 

и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между 

отделните функции. Посочен е начинът интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на 

наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и 

последваща оценка, както и на актуализация на ОПР. 

1.3.6. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА 
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните 

заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичното представяне и 

разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на ОПР. 

Особено внимание е отделено на ползотворното взаимодействие и поддържане на активна 

комуникация между всички участващи в процеса – общинските служители, културните 

институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и др. Положителните 

контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР, следва да бъдат 

съхранени и продължени по време на реализацията на плана през следващите седем години. 

1.3.7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява 

конкретна матрица за осъществяване на неговите стратегическите предложения. Програмата 

илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и проектите от 

съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, 

описани и обосновани отделните проекти и връзките между тях. Извършена е оценка на 

ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени 

заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е възможността за 

актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, 

оценка и актуализация на плана. 

 

 

1.4. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ 

Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана са в 

пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социално 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
11 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 

 

икономическото и пространствено развитие на общината, като интегрална част от ЮЦР. Планът 

е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи, 

регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и 

опазването на околната среда. От методологическа гледна точка разработването на плана се 

основава на „стратегическия подход“ и  на „териториалния подход“. В рамките на 

разработването на ОПР са приложени доказани теоретични постановки и методологически 

подходи за стратегическо планиране на устойчивото общинско развитие. Проучени и 

използвани са съвременните практики за подготовка на стратегически документи, изготвянето 

на комплексни анализи, синтезни оценки и прогнозиране на развитието съобразно наличните 

обстоятелства. Внимателно са подбрани инструментите за реализация на плана, изградени на 

основата на добри европейски практики, но и на практическия опит и умения за управление на 

проекти в българските общини, включително структурите на местното самоуправление, 

неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява внедряването на съвременни 

идеи, обезпечени с необходимия капацитет за тяхната изпълнимост.  

В процеса на разработването на ОПР са съблюдавани следните принципи: 

 Структурираност. Общинският план е съвкупност на смислово, функционално и 
хронологично свързани елементи. Използван е утвърденият метод за последователно 
надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована стратегия и 
оперативни инструменти за реализация. 

 Комплексност. Изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните социални, 
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие. 
 

 Точност. Приложените анализи са основават преобладаващо на официална 
статистическа информация. Използвани са данните от Националното преброяване на 
населението през 2011 г., както и текущата статистика на НСИ. Същият принцип е 
използван и при дефинирането на системата от индикатори, с оглед на нейната реална 
приложимост и резултатност. 

 
 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е 

ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са проследени 
характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите, 
формулирани са стратегическите предложения и са положени основите за споделено 
реализиране на ОПР. Приложен е „форум подхода“ при обсъждане на основните 
постановки на плана. 
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2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 
2.1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 
2.1.1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
В географско отношение Община Неделино заема част от централния южен дял на 

Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м видно от таблицата № 1  при надморска 

височина от 450 до 1 200 метра.. Град Неделино се намира на около 60км. от областните 

центрове Смолян(65км.) и Кърджали(63км. ) и на 165км. от гр. Пловдив . На юг общината 

граничи с община Златоград, на изток с община Джебел, на север и северозапад с община 

Ардино, на запад и югозапад с община Мадан. Общината включва общо 16 населени места – 

гр. Неделино и селата Бурево,  Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, 

Кочани, Кундево, Еленка,Крайна ,Оградна, Средец, Тънка бара. Община Неделино  съставлява 

3,2 % от територията на област Смолян, която е с площ от 3192.9 кв.км. Видно от таблицата №2   

общината е с най- малка площ , сравнимо с останалите общини на територията на областта. 
Таблица № 1 

Район за 
планиране 

Територия 
/кв.км./ 

% от общата 
територия 

Брой области Брой общини 

Р България  110912 100.0 28 264 

Южен 
централен 

22365.1 20.1 6 68 

 

Таблица № 2 

Община Територия 
/ кв. км. / 

Населени места 
/ бр. / 

Общо Област Смолян 3192.9 242 

Баните 301.2 20 

Борино 173.2 5 

Девин 573.7 16 

Доспат 282.7 8 

Златоград 171.5 11 

Мадан 175.0 44 

Неделино 102.3 16 

Рудозем 182.9 23 

Смолян 854.0 86 

Чепеларе 376.4 13 
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2.1.2. АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА И 
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 

 
Административно устройство и функции 
 
Община Неделино е изпълнителен орган на местно самоуправление. Нейното обособяване 
като административно – териториална единица се определя с Указ с Решение №1 на 
Министерски съвет от 04.01.1999година за утвърждаване границите, административните 
центрове на областта и общините, включени в тях, обнародван в Държавен вестник №2 от 
08.01.1999 година. С Указ  №1942 от 17.09.1974г.гр. Неделино е обявен за град. . Гр.Неделино е 
административен център на Община Неделино. Община Неделино включваща 16 населени 
места:гр. Неделино (ЕКАТТЕ 51319), с. Бурево (ЕКАТТЕ 07911), с. Върлино (ЕКАТТЕ 12927), с. 
Върли дол (ЕКАТТЕ 12896) , с. Гърнати (ЕКАТТЕ 18374), с.Дуня (ЕКАТТЕ 24952), с. Диманово 
(ЕКАТТЕ 21004), с.Еленка (ЕКАТТЕ 41157), с. Изгрев (ЕКАТТЕ 32559), с. Крайна (ЕКАТТЕ 
41277) , с. Козарка (ЕКАТТЕ 37695), с. Кочани (ЕКАТТЕ 39092), с. Кундево (ЕКАТТЕ 40628), с. 
Оградна (ЕКАТТЕ 53388), с.Средец (ЕКАТТЕ 68309), с. Тънка бара (ЕКАТТЕ 73883). Обща площ 
на Община Неделино е 102.3 кв.км. 
Разположение на Община Неделино в  област Смолян в структурата на европейските 
териториални единици за статистически цели

1
 

Община Неделино е част от област Смолян, а тя е част от Южния централен район за 
планиране. Южният централен район (ЮЦР) за планиране включва още областите Кърджали, 
Пазарджик, Пловдив и Хасково. Той обхваща 20,1 % от територията и 20.08 % от населението 
на България

2
.  

 
Площта на Южен централен район е 22 365,1 кв. км, съставляваща 20.1% от  територията на 
страната. Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 
45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. ЮЦР е сред най- богатите на 
биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен 
Балкан, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. На територията на района 

                                                           
1 Прилагана от ЕВРОСТАТ за целите на европейската и националната статистика, съгласно изискванията 

на Регламент (ЕС) № 1059/2003 г. и Регламент № 176/2008 г. Виж и чл. 4 от Закона за регионално 

развитие (обн. ДВ, бр. 50/2008, с изм. и доп.) 

2 Данните са от Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 

2012-2022 г. 
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се намират 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни 
забележителности. В района попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% 
от тези за страната. 
Населението на района към 31 декември 2011 г. е 1 471 107 души, отговарящо на 20.08% от 
населението на страната, с което районът се нарежда на второ място в България след ЮЗ 
район. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив - 680 884 
души, а с най-малък - област Смолян - 120 456 души. 
Гъстотата на населението е 65.8 д/км², малко по-ниска от средната за страната, която е 
66.01%. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 114.0 д/км², която е много над 
средната за страната. 
Икономическото развитие на Южeн централен район е сравнително стабилно. В него 
преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54.22% в регионалната БДС, с 9.82% 
процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 63.82% по данни на НСИ за 2009г. 
Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) 
икономика с дял от 38.31% при средно ниво за страната 31.33%. В аграрния сектор се формира 
7.47% от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за 
страната 4.84%. 
Развитието на туризма има все по-голямо значение за развитието на икономиката и заетостта 
в района. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, 
натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен 
туристическа база и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и 
увеличаване на приходите от туризма. Все още в района е доминираща тенденцията на 
сезонност на зимния туризъм. Необходимо е да се търсят нови форми и продукти в туризма, 
които по-пълноценно използват природния, културния, аграрния и бизнес потенциал на района 
и особено предлагането на по-голям брой качествени туристически продукти за международен 
туризъм. 
Системата на здравеопазването в Южен централен район е сравнително добре развита и 
покрива нуждите от здравна помощ на населението в съответствие със стандартите за 
страната. Болничната помощ разполага с 69 болнични заведения с 9 840 легла в тях през 
2010г. 
Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високо професионално и 
специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, близки до 
средните показатели за страната. По отношение на мрежата от висши учебни заведения 
районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след Югозападния. В него 
функционират шест университета и два колежа. 
През територията на Южен централен район преминават направленията на европейските 
транспортни коридори № 4, № 8, № 9. Най-голямо значение за интегрирането на Южен 
централен район с националната  и европейска пътна мрежа имат: автомагистрала „Марица” и 
път Е-80 като част от европейския транспортен коридор № 4 , автомагистрала „Тракия” и път - Е 
773, като част от коридор № 8 и път І – 5,  който е част от пътната инфраструктура на коридор 
№ 9. 
Общата дължина на железопътни линии на територията на района към 31.12.2011г. е 776 км, 
съставляващи 19.05% от жп мрежата на страната. Предвид по-малките вредни въздействия на 
жп транспорта върху околната среда в сравнение с автомобилния, подходящата организация и 
повишаване привлекателността на жп транспорта би допринесла в значителна степен за 
нарастване дела на превозените пътници и товари и повишаване на конкурентоспособността на 
регионалната икономика. 
Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД - с международен статут. Има 
добра транспортна връзка със столицата и в близост до летището има гара на жп линията 
София – Пловдив – Бургас/Свиленград. 
По данни на НСИ за 2010 г. 97.7 % от населението в района е свързано в системата на 
обществено водоснабдяване и само 0.1 % от населението е на режим на водоснабдяване.  
ЮЦР се нарежда на първо място сред районите в страната по намаляване на загубите при 
преноса на питейна вода. 
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Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води 
/ПСОВ/ в ЮЦР по данни на НСИ за 2010 г. е 31.9 %. За 2010 г. относителния дял на 
населението е по-нисък от средния за страната - 47.6 %, като районът се нарежда на пето 
място като изпреварва само Северен централен район - 27.5 %. 
Южен централен район е идентифициран като замърсен район по отношение на въздуха, 
водите и почвите, поради разположението на голям брой територии с натрупани екологични 
проблеми - Пловдив, Кърджали, Димитровград и Асеновград. Замърсяването е предимно от 
серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици. 
Въпреки замърсяванията в района са установени многобройни съхранени екологично чисти 
територии, предимно в планинските части. 

 

Пътната инфраструктура  

Достъпът до територията на Община Неделино се осъществява единствено от 

автомобилен и автобусен транспорт. Основният третокласен път пресичаш Община 

Неделино е (Пловдив – Смолян – Неделино – Златоград – границата с Гърция 

/Ксанти/). Стратегически важен за Община Неделино и съседните общини е реализация на 

част от международното трасе гр. Неделино Р България – Комотини РГърция. Изграждането на 

междуобщинският път ІV-86533 „ІІІ- 865 (Златоград – Подкова) – Неделино в участък от км 

0+000,00 (4+550,00) – км2+897,34 (7+447,34): с. Долен (Община Златоград)- с. Крайна (община 

Неделино)” ще се постигне най-краткият достъп до населени места с възможно най –голям 

брой транспортни връзки, а именно: 

 гр. Златоград, от където има удобни връзки за Смолян и за контролния гранично- 

пропусквателен пункт; 

 гр. Кърджали, като в сравнение със съществуващата пътна връзка до там – 

разстоянието се скъсява с 30 км. 

С изграждането на новата пътна връзка ще се осигури  безопасно движение на моторни 

превозни средства, особено в есенно-зимния сезон, защото за разлика от съществуващите 

пътища се избягват изкачвания и преминаване на проходи, каквито са: 

 Вр. „Св. Илия”, „Светулка” и „Даладжа” по пътните връзки с гр. Кърджали; 

 Вр. „Св. Неделя” по пътната връзка с гр. Златоград и КПП – Златоград; 

Добрият транспортен достъп е важна предпоставка за регионално развитие и заетост на 

Община Неделино и съседните Общини. Между селищните пътища в община Неделино са: - 

(ІІІ-8652) Неделино - Козарка - Тънка бара: -SML3170, (SML3170 Крайна - Козарка) - мах. 

Ангелови колиби - с. Върлино (SML3170), (SML1171 п.к. ІІІ-8652 - Средец) Неделино - с. Изгрев:- 

SML2172, Неделино - Върли дол: - SML2173, (ІІІ-8652 п.к.  - Изгрев - Неделино) - мах. Имамски 

колиби:-SML3183, (SML2173 ) Неделино - мах. Караиванови колиби: -SML3186, (SML2173 

Неделино - Върли дол)  - мах. Шеменски колиби: -SML3189, (ІІІ-8652) Неделино - мах. Хаджиеви 

колиби: -SML3194, (ІІІ-8652 Падина - Неделино) - с. Средец: - SML1171, (ІІІ-8652 Неделино- 

Златоград) - с. Старцево- мах. Белите камъни - граница общини (Неделино-Златоград) - с. Дуня: 

-SML2103, (ІІІ-8652 Падина - Неделино) - с. Диманово - с. Кочани - с. Еленка, (ІІІ-8652 Падина - 

Неделино) - с. Кундево, (ІІІ-8652 Падина - Неделино) - с. Еньовче - граница общини (Неделино-

Ардино) - с. Оградна. Общото състояние на общинската пътна инфраструктура налага 

предприемането на спешни мерки. Същата се нуждае от основен ремонт и рехабилитация. 

Извършваните периодични ремонти не подобряват пътната обстановка. Налице са пътни 

участъци, свързващи населените места, които са без асфалтово покритие и такива, които са 

необезопасени и са предпоставка за ПТП. Липсата на инфраструктура затруднява 

придвижването и комуникациите между отделните населени места. През зимните месеци някои 

от тях дори остават и без транспортни връзки. 
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2.1.3. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Проведените археологически проучвания в региона и намерените находки,свидетелстват за 

наличие на живот на територията на Община Неделино от епохата на неолита до днес. Най-

старите находки са предмети и некрополи от епохата на неолита (VІ-V хил. пр. Хр.), могилни 

некрополи от ІV-V в. сл. Хр., гробници на българи християни от ХІІ – ХІV в. и др. 

 

2.1.3.1. КУЛТОВИ МЕСТА 

2.1.3.1.1. Светилище на вр. Божица (1241 м н.в.) в м. Костадин, североизточно на 1000 м 

от с. Бурево. Датировка - късен бронз (XIII в. пр.Хр.) до края на XIV и сл. Хр. 

Топографска приемственост на култовото място - в продължение на повече 

от 2600 г. 

2.1.3.1.2. Светилище на вр. Свети Илия (1002 м н.в.), северно на 2700 м от Горно 

Неделино. Датировка - ранно желязо (XI в. пр.Хр.) до края на XIV в. сл. Хр. 

Осъществена топографска приемственост на култовото място в продължение 

на повече от 2000 г. 

 

2.1.3.1.3. Светилище на вр. Света Неделя (868.8 м н.в), южно на 2000 м от Неделино. 

Датировка - през VI в. сл Хр. построен християнски храм, крепостна стена, 

стопански помещения и др., функционирали до края на XIV в. Вероятно 

начало на култовия комплекс - късен бронз - ранно желязо (XIII-X в. пр.Хр). 

 

 

2.1.3.2. ДРУГИ КУЛТОВИ МЕСТА 

 

2.1.3.2.1.  Курбанище . 3 500 м от Средец. Датировка - Средновековие (X - XIV в. сл.Хр.). 

Начало на функционирането на култовото място не е установено. 

 

2.1.3.3. ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ 

2.1.3.3.1. Махала Дуня. 3 3500 м от Неделино. Датировка - най-вероятно - ранно желязо 

(XI - X в. пр.Хр.). 

 

2.1.3.4. СЕЛИЩА 

2.1.3.4.1. Махала Шадийца . Датировка - късна Античност (IV в. сл.Хр.), установена по 

намерена фрагментирана керамика на терена и известни сведения за стари 

руднични галерии, открити в тях инструменти и др. 

2.1.3.4.2. Местността Селище.  3 700 от махала Върли дол. Датировка - Средновековие, 

установена по фрагментирана керамика на терена. 

2.1.3.4.3. Местността Марина (Св.Марина) . На север  1800 м от Неделино. Датировка -

Средновековие. Намерени при селскостопански работи - фрагментирана 

керамика, цели глинени съдове - питоси, разрушена пещ за изпичане на съдова 

керамика, цистови погребения, византийски и венециански монети от XII - XIII в. 

2.1.3.4.4. Местността Селището. Непосредствено северозападно от Средец. Датирано по 

фрагментирана керамика към същинското и късното Средновековие (Х-ХУв.). 

 

2.1.3.5. НЕКРОПОЛИ 
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2.1.3.5.1. Сухата чешма. Югозападно 1800 от Неделино. Датировка - цистови погребения 

от късната Античност и Средновековието. Датировката е направена по 

остатъците от разчупени глинени съдове (гробни дарове) вследствие на 

иманярски разкопки. 

2.1.3.5.2. Местността   Марина.  Северно   1800  м   от  Неделино.   Същинско  и   късно 

Средновековие - датировка по керамика, останала след иманярски разкопки в 

две цистови погребения. 

2.1.3.5.3. Района на пощата в центъра на Неделино, десният бряг на реката. Разкрити 

цистови погребения при строителство на подпорна стена от работника Илия 

Иванов Чавдаров и проучени на 26 март 1973 г. от археолога - медиавист Н. 

Дамянов. Датировка     цистови християнски погребения (XII - XIV в.). Записани 

са спомени за наличие на мюсюлмански погребения (османски период), 

разположени непосредствено над и южно от цистовите християнски погребения. 

2.1.3.5.4. Района на читалището в центъра на Неделино, левият бряг на реката. Разкрити 

цистови погребения при строителство на читалището и изпълнение на 

вертикалната му планировка. Датировка - еднаква с тази на погребенията на 

отсрещния бряг на реката. (Евентуално един некропол, разположен на двата 

бряга, свързан с мост - където сега е покритата част на реката). 

2.1.3.5.5. Местността Черковото (района на бившия Механичен цех). При строителни 

работи били разкрити цистови погребения, масово погребение с много черепи 

(евентуална костница към пригробищна църква). Датировка по конфигурацията 

на погребенията и откритите накити, монети и фрагментирана керамика - 

Средновековие и късно Средновековие. 

2.1.3.5.6. Местността Каурското гробе 3 300 м от махала Изгрев. Разкрити при селско 

стопански работи цистови погребения от същинското и късното Средновековие. 

Датировка - по керамика и накити. 

2.1.3.5.7. Местността Каурското гробе. Непосредствено югоизточно от Средец. Датировка 

по материали, разкрити от иманяри - Средновековие и късно Средновековие. 

2.1.3.5.8. Некрополите в района на махала Диманово. Известни са четири некропола 

(цистови погребения), разположени в четирите посоки на света, непосредствено 

до Диманово. В погребенията открити при селскостопански работи в местността 

Пазлак са намерени керамични предмети и съдове от цялото Средновековие. 

2.1.3.5.9. Местността Попова чука, непосредствено югоизточно от махала Гърнати. По 

керамиката, накитите и другите находки в цистовите погребения, разкрити от 

иманяри - некрополът е от късната Античност до късното Средновековие 

включително. В съшия район има следи от селище, чиито граници не са 

локализирани. 

2.1.3.5.10. Местността Сивово. непосредствено южно от махала  Гърнати. Некрополът е с 

цистови погребения, открити са керамични фрагменти, разхвърляни от иманяри. 

Датировка - Средновековие. 

2.1.3.5.11. Местността Барцево 500 м североизточно от махала Тънка бара. Цистови   

погребения,   които   местното   население   нарича   "римски"   от 

Средновековието и късното Средновековие Датировка - по иманярски сведения 

и материали. 

2.1.3.5.12. Местността Оскруша, източно 800 м от махала Тънка бара. Разкрити от иманяри, 

а може би и при селскостопански дейности, четири цистови гроба, които 

вероятно принадлежат към Античността. 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
18 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 

 

2.1.3.5.13. Местността Гробчени, непосредствено североизточно от махала Върлино. 

Цистови погребения от Средновековието и късното Средновековие. Датировка - 

несигурна. 

 

2.1.3.6. СТАРИ РУДНИЦИ 

2.1.3.6.1. Местността Купоското. Непосредствено южно от махала Шадийца. Открити 

стари галерии, сега входовете им са затрупани. В тях са намерени дървени 

рудничарски инструменти (чукове, част от еднораменна стълба, гребачки) и 

монети от римска епоха. На терена се открива фрагментирана керамика от 

късната Античност. 

2.1.3.6.2. Местността Маданище, югоизточно 1000 м от Шадийца. Личат следи от затрупан 

(самосрутил се) вход на стара рудничарска галерия. В района е открита 

късноантична керамика. 

2.1.3.6.3. Местността Белите камъни, южно  1000 м  махала Дуня. Сведения за руднични 

галерии от "римско време". На терена се откриват силно фрагментирани 

керамични останки от късната Античност. 

2.1.3.6.4. Местността Сухата чешма, югоизточно 4500 м от махала Дуня. Устни сведения 

за наличие на "римски галерии". Следи за тяхното съществуване при първият 

оглед не се откриха, но информацията е правдоподобна, тъй като в съседство 

(землището на с. Старцево - Златоградска община), са открити и датирани 

стари рудници със сигурни материали от римската епоха. 

 

2.1.3.7. КРЕПОСТИ 

2.1.3.7.1. Местността Градище, 3 300 м от Неделино. Следи от ранновизантийска крепост 

(VI в. сл.Хр.), датировката не е сигурна. Възможно е по-старо укрепено място на 

местните траки от късножелязната епоха. 

2.1.3.7.2. Местността Чуката (1063 м н.в.), северозападно 700 от Средец. Вероятна 

тракийска крепост, използвана и през ранното Средновековие. Датировка - 

несигурна. 

 

2.1.3.8. ПАРАКЛИСИ 

2.1.3.8.1. Връх. Св.Илия (1002 м н.в.). Разрушени, но ясно личащи стени и част от апсида 

на малка християнска постройка - параклис. Керамиката - датира върха в 

твърде широки граници. Нужно е сондажно или цялостно проучване. 

2.1.3.8.2. Връх Св.Неделя (868,8 м н.в). Върху разрушените основи на ср.дновековния 

параклис през 30-те години на миналия век е построен нов. Съдейки по 

находките от сондажното проучване, направен от Н. Дамянов - параклисът е от 

VI в.сл.Хр. 

2.1.3.8.3. Местността Каурско гробе 3 300 м от махала Изгрев. Вероятно се касае за малка 

пригробищна църква (параклис). Отчасти са запазени стените изток - запад, 

част от апсидообразна стена на изток, и вероятно врата на запад. Датировка - 

същинско и късно Средновековие. 

 

 

 

2.1.4. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
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Налични потенциали 

 

 Близост до туристически центрове и курорти с национално значение ( Смолян, 
Пампорово, Кърджали ( Перперикон ), Златоград); 

 Благоприятно географско положение – близост до границата с РГърция; 

 Проучени туристически ресурси; 

 Наличие културно-историческото наследство; 

 Богата история и традиции, автентичен фолклор, съхранена идентичност и самочувствие; 

 Възможности за развитие на туристическия продукт; 

 

Съществуващи проблеми 

 Финансова необезпеченост на инвестиционни регионални проекти; 

 Липса на информация за източници за финансиране ; 

 Липса на стратегически инвеститори; 

 Ограничен интерес на чуждите инвеститори към района и малките общини поради липса на 
информация и добри комуникации. 

 Влошаване на демографските фактори /изтичане на квалифицирана работна ръка , 
младежи и обезлюдяване на селските райони/ 

 

 

2.2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
2.2.1. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Национални показатели 
Първият 7 годишен период на България като пълноправна членка на ЕС беше белязан с 

безпрецедентна за следвоенното развитие на Европа финансова и икономическа криза. Тя 

оказа влияние на върху икономическото и социално развитие на Общността, както и на 

отделните държави-членки. Последствията от кризата и за в бъдеще ще оказват влияние върху 

икономическата стабилност на страната ни. Това налага внимателен анализ на ключови 

макроикономически показатели /Таблица 3./, които да отчетат тенденциите в развитието на 

страната ни и да спомогнат за по-точните прогнози и разчети на настоящия план за развитие в 

контекста на националната действителност. Обект на настоящия анализ са следните ключови 

макроикономически показатели на национално ниво: 

 Брутен вътрешен продукт/БВП/– индикаторът се използва за измерване стандарта на 
живот в страната, чрез остойностяване на всички произведени стоки и услуги. Колкото е 
по-висок БВП, толкова е по-силна икономиката и съответно по-висок стандарта на живот 
на хората; 

 Реален ръст на БВП – чрез него се измерва икономическия растеж. Той се измерва в 
процентно изменение на БВП спрямо даден базисен период; 

 Средногодишна инфлация – представлява постоянно и цялостно покачване на цените, 
което означава постоянен спад в покупателната способност на парите; 

 Ниво на безработица – НСИ измерва коефициента на безработица /ниво на 
безработица/ като отношение на броя на безработните спрямо броя на икономически 
активните лица; 

 Преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/–индикаторът отразява потока от 
чуждестранни инвестиции. Може да се каже, че колкото е по-голям той, толкова повече 
страната е по-привлекателна за чужди инвеститори. 
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Таблица 3. Основни макроикономически показатели за развитие на българската икономика в 

периода 2007 – 2014 г. 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ - РЕАЛЕН СЕКТОР 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014* 

БВП в текущи цени 
мил. 
лв. 56 520 69 295 68 322 70 511 75 308 77 582 86 245 

Реален ръст на БВП на 
годишна база (%) 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 1,9 

Средногодишна инфлация (%) 7,6 12,0 2,5 3,0 3,4 2,4 2,4 

Коеф. на безработица (%) 6,9 5,6 6,8 10,2 11,2 12,4 11,8 

Преки чуждeстранни 
инвестиции в страната 

млн. 
лева 17704 13098 6284 1238 3415 2734 - 

 
Източник: НСИ, БНБ и Решение 21 на МС от 10.01.2013г. 

 
2.2.2. СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ 

Сектор селско стопанство 

Отчитането на спецификата и конкретиката на региона и неговите дадености и 
възможности могат да насочат общите усилия в принципно нова основа , като например 
развитие на биологично и алтернативно земеделие , продукцията от което се приема все по- 
добре на европейския пазар .Община Неделино има големи дадености и възможности в тази 
посока. Съществуващите специфични почвено-климатични условия са подходящи за 
отглеждане главно на картофи, ориенталски тютюн, фуражни култури, а така също в някои 
населени места на ягоди, малини, етерично-маслени и лечебни растения. Всички останали 
култури се отглеждат за лична консумация и нямат стопанско значение. 
За лични нужди стопанствата отглеждат също – фасул, царевица, житни . Районът е с традиции 
в отглеждането на тютюн и картофи и това са основните култури . Към 2003 год. 
регистрираните площи в ОС” ЗГ” заети с картофи са 6 200дка ., а с тютюн 3 359дка. Не е 
пресилено да се каже, че икономическото състояние на общината и на отделните домакинства 
в близките изминали години се определя главно от доходите на тютюнопроизводството. Делът 
надхвръля 60%. Количеството произвеждан тютюн годишно достига 1000 тона. 
        Картофопроизводството не заема водеща позиция в селскосто стопанството.Ежегодните 
количества картофи, произвеждани в общината са в рамките на 400-500 тона.        
Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството задоволяват предимно личните 
нужди на населението. 

Картофопроизводството в областта и общината е най-застъпено и има много 
благоприятни условия за развитие на база почвено-климатичните условия и натрупания опит от 
населението за отглеждане, прибиране и съхранението  на картофите.Следва да се отчете 
факта , че по-трудно се приема идеята за отглеждане на нетрадиционни за региона култури. На 
територията на общината се отглеждат за масово производство предимно средно ранни и 
късни сортове картофи. Най-разпространените сортове са Агрия, Санте, Морена и ранните 
сортове Конкорде и Импала.  

Тютюна е селскостопанска култура, която се отглежда в Община Неделино. Тя е 
основен поминък на населението и има същетвено икономическо значение.През последните 
години в района на общината се наложиха следните сортове тютюн – Крумовград, Катерини и 
Неврокоп. 

Овощните насаждения са капиталоемки, но създават условия за дълготрайно, 
ефективно земеделие. Добри възможности за реализация на западните пазари имат 
замразените плодове - череши, вишни, касис, малини, ягоди и някои диворастящи плодове - 
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къпини, боровинки, а от сушените плодове, на европейския пазар , най-добре се приемат 
сушените ябълки и сливи.  

Спецификата на климата и наличните горски територии и площи следва да фокусират 
посоката за развитие на региона търсейки традициите и в сферата на животновъдството . 
Природо-климатичните условия позволяват отглеждането на крави, овце, пчели, риба и други. 
Основната част от отглежданите крави са с млечно направление, за които в момента има по-
добри условия от гледна точка на фуражния ресурс. В региона се отглежда Българското 
родопско говедо, което е изключително добре приспособено към агро-екологичните условия, 
има по-ниско живо тегло и по-нисък разход на фуражи в сравнение с другите породи. От друга 
страна е с най-висока относителна млечност и най-висока концентрация и масленост на 
млякото в сравнение с всички отглеждани в нашата страна породи. Тези предпоставки дават 
възможност за получаването на висококачествени продукти: масло, кашкавал, сирена, извара и 
други. През последните години се забелязва намаляване броя на кравите в областта, поради 
ниските изкупни цени на произведената животинска продукция, високите цени на 
концентрираните фуражи. За региона концентрираните фуражи се внасят от полския регион и 
това допълнително оскъпява произведената продукция. Необходимо е да се осигурят субсидии 
за стимулиране на производството на стоково мляко и месо , които да покрият по високите 
разходи за производството .  

В региона се отглеждат и овце,но тенденцията през последните години е намаляване 
броя на животните за сметка на увеличаване на средната продуктивност. В областта и региона 
няма условия за производство на концентрирани фуражи, а производството на груби такива е с 
висока себестойност. Всичко това води до не балансирано хранене на животните и 
ограничаване броя им в личните стопанства. Производството на овче мляко, агнета за угояване 
и вълна е в зависимост от търсенето на пазара.  
 Пчеларство броят на пчелните семсйства е над 650 бр. По – голяма част от пчелните 
продукти се реализират на вътрешния пазар  и за лична консумация и много малка чат е за 
износ предимно за РГърция. 

В Неделинска община се отглеждат и около 780 броя птици, предимно за лична 
консумация на яйца и месо . 

Статистически данни за отглежданите от населението на територията на  общината и 
областта ,селскостопански животни и птици са посочени в таблица №4 : 
 

Таблица № 4 
Населено  
място 

Говеда Овце Свине Кози Птици Зай
ци 

Пчелни 
семейст
ва 

Едноко
питни 

Крави 
 

 

Юници Всичко В.т.ч. Всичк
о 

В т.ч. майки ярета     

Овце агнета Свине 
майки 

За 
угоя
ван
е  

Гр. 
Неделино 

450 85 45 35 5 106 36 70   120 
 

165 

 

190 315 

В  селата 530 215 325 195 39 31 4 27 58 8 320 110 460 499 

Всичко 980 300 370 230 44 137 40 97 58 8 440 275 650 814 

 

 
Базата за развитие на животновъдството в общината е добра. Планинската част от 

региона предоставя възможности за използване на естествените пасища и ливади за 
производство на висококачествена, екологично чиста продукция - мляко (краве, овче, козе), 
месо, вълна, яйца, мед и др. 
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Аграрният сектор се намира в процес на приспособяване към европейските стандарти 
за качество , квоти за износ и др. Неблагоприятните тенденции в развитието на този сектор са в 
резултат от проведената до момента политика , а именно силно раздробяване на земеделските 
стопанства , почти пълно ликвидиране на напоителните системи и съоръжения , остаряла 
селскостопанска техника и изключително ниски равнища на капиталообразуване в сектора,  
унищожаване на племенните стада животни и загуба на генофонда , практически спряла 
дейност на селскостопанските научно – изследователски звена , липса на информация към 
земеделските производители и ред други.Малкият размер на имотите с възстановена 
собственост е една от основните причини за ограничена възможност за създаване на модерни 
европейски стопанства с рационални размери , където да се постигне хармонично съчетаване 
на производствените фактори в аграрния сектор  и ефективната специализация , съобразно 
природните дадености на региона .  

Дърводобив - Регионално управление на горите гр. Смолян  стопанисва около 2 180 
368 дка, което представлява над 70 % от площта на областта и близо 6 % от всички горски 
територии в страната. Добиваната дървесина в региона е с много добро качество и е търсена 
от различни преработватели в областта и извън нея.  

Бъдещето на района е пряко свързано с начините на стопанисване и управление на 
горите. Устойчивото стопанисване на горите е най-добрата концепция за управление на горите 
в района. То представлява управление и използване на горите по начини осигуряващи 
поддържане на тяхното биологично разнообразие, продуктивност, възобновителен капацитет и 
жизненост. По състав горите са смесени. В горите най – разпространени са широколистна 
дървесна растителност – бук, габър, дъб, бреза и дрян, а от иглолистните видове – смърч, ела, 
бял бор. Дървесното богатство предпоставя благоприятни условия за развитие на дърводобива 
и дървообработващата промишленост , но при благоразумно използване  на горските ресурси , 
тяхното възобновяване и обновяване  

 
Анализът сочи : 
 

 Видно от показателите общината би могла да се впише в тази пазарна ниша и поради 
факта , че разполага с прекрасни условия за развитие на екологично чисто 
животновъдство ; 

 Региона и общината  има отлични условия за производство на екологично чиста 
селскостопанска продукция; 

 На база даденостите има възможност за развитие на биологично и алтернативно 
земеделие ; 

 Видно от показателите общината следва да насочи своите усилия в подпомагане 
развитието на отрасъла /дърводобив и дървопроизводство /.  
 

Сектор  промишленост 

Процесите на деиндустриализация ,които протичаха в страната през годините на преход 
към пазарно стопанство , се съпровождаха със силен спад в индустриалното производство , 
намаляване на дела на заетите  в отрасъла , както и в снижаване на участието му в 
създаваната брутна добавена стойност . 

Към 2003год . данните сочат , че индустрията произвежда 30 % от БДС и е най – динамично 
развиващия се сектор в страната ( 7.1% реално увеличение на БДС)..През 2000 год делът на 
БДС в брутопродукцията на отрасъл индустрия в ЮЦР  е 34.4% . През 2003год. данните сочат 
34.3%, т.е. за периода в региона има леко намаляване . Колебанията в инвестиционната 
активност на отрасъл индустрия по години не е съществен . Статусът на развитие на 
промишлеността в областите на ЮЦР  и по – конкретно за Смолянска област са дърводобива и 
дървопреработването , мебелната , шивашката и хранително – вкусовата промишленост и др.  

На територията на община Неделино извършват дейност следните основни предприятия и 
учреждения общинска и държавни собственост: Общинска администрация, 
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“Електроразпределение – Пловдив “ ЕАД – клон Смолян , АЗ – Дирекция “ Бюро по труда “ гр. 
Златоград, РПУ, ОС“ЗГ” Неделино, Медицински център и над 300 частни фирми и дружества. 

Промишлеността,която до преди 10 години е осигурявала половината от материалното 
производство сега отчита нулеви показатели. Машиностроителните предприятия са закрити. 

 Работещите шивашките цехове на територията на общината са: - “ЕС БИ ЕН-Виолета 
Беширова”с четири производствени цеха – Златоград, Неделино, Старцево и Върбина, две 
бензиностанции – Златоград и Бенковски, Мотел със снек бар – Бенковски и хотелски комплекс 
“ЗАМЪКА” – Неделино, ЕТ ”Необизнес”, ЕТ “Еси”, ЕТ”Севдалин Личев”, ЕТ” Румен Русанов”, 
ЕООД “Ели”, ЕООД” Стомил” и др. 

Хранително-вкусовата промишленост е сектора от икономиката  , който може добре да се 
вмести в пазарната ниша и има добра почва за развитие , но за съжаление към момента не е 
добре развит .Пет фирми се занимават с производството на хляб и една с бланширане на 
картофи. Търговията и услугите през последните години претърпяха подем, който се 
характеризира с разширяване на търговската мрежа на дребно. Мащабно е застъпена 
търговията с хранителни продукти. 

Най - голямото предприятие за тъкачество и предачество , осигуряващо над 600 работни места 
на територията на Община Неделино , прекрати дейността си след приватизация . Собственик 
на фабриката е фирма “ Стамбули “ . Понастоящем в предприятието не се осъществява 
основната дейност . Предприятието се намира на територията на гр. Неделино и заема площ от 
около 50 дка . Малките и средни предприятия и фирми работят и в сферата на услугите , като 
наемат работна ръка . Добра е тенденцията , през последните една – две години въведена по 
програмите на МТСП и Дирекциите “ Бюра по труда “ за въвеждане и популяризиране на 
насърчителните мерки по ЗНЗ и ОП“РЧР“. Стартират и стимулиращи мерки по ОП“РЧР“ за 
насърчаване на частни  работодатели осигуряващи заетост на хора с увреждания . 

В сектора за общината  добре развити са следните производства : 

• Производство на млечни продукти ; 

• Шивашка промишленост ; 

• Добив и преработка на дървен материал ; 

• Производство на варови и добив на инертни материали ; 

• Изкупуване на диворастящи гъби и плодове ; 

Съществуват и други производства , но те са по слабо застъпени . 

Като цяло промишлеността е сектор ,които е добре да запази своето водещо място в 
икономиката на териториалната единица. Необходимо е да се работи в аспект на навлизане на 
европейските стандарти в сферата на производството , иновациите и обучаването на наетия 
персонал , в контекста на продължаващото професионално обучение 

 

 
2.2.3. ИНВЕСТИЦИИ 

 

    

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи 
1
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Таблица № 5 

Област Смолян 
  

(Хил. 
левoве) 

Икономически дейности (А10) 2010 2011 2012 

Общо 106394 130912 120781 

Селско, горско и рибно стопанство 2866 6425 8179 

Добивна, преработваща и друга промишленост; 
доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 

50557 65441 63904 

Строителство 11171 7782 6782 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство  

23430 22752 22719 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 

.. 467 334 

Финансови и застрахователни дейности .. .. 974 

Операции с недвижими имоти 4369 10402 1542 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 

2077 2334 3736 

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална дейност  

9804 11526 9069 

Други услуги 2015 .. 3542 

    
Придобити дълготрайни материални активи 

1
 

   
(Хил. 

левoве) 

Икономически дейности (А10) 2010 2011 2012 

Общо 90465 116896 113586 

Селско, горско и рибно стопанство 4080 4116 7620 

Добивна, преработваща и друга промишленост; 
доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 

34630 59251 57439 

Строителство 9994 6323 5730 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство  

20413 19620 25678 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 

47 271 299 

Финансови и застрахователни дейности .. .. 892 

Операции с недвижими имоти 5556 11575 1156 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 

3235 2091 3078 

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална дейност  

10387 10678 8835 

Други услуги .. .. 2859 

1 
Вкл. закупуване на земя. 
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2.2.4. ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

Налични потенциали: 

 Квалифицирана работна ръка -основен икономически „двигател” на развитието на 
общината; 

 налични свободни площи за развитието на промишленост;  

 

Съществуващи проблеми: 

 липса на ясно изявен водещ икономически профил; 

 слабо използване на възможностите за публично-частни партньорства; 

 липса на природни ресурси – полезни изкопаеми 

 недостатъчно използване на възможностите за различните видове туризъм 

 

2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

2.3.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Главни фактори, които засягат статуса в частта на демографското развитие и които следва 

да се наблюдават са : естествения прираст, вътрешната миграция, гъстотата на населението, 

структура на пол, възрастова структура , коефициент на възрастова зависимост .  

Анализът на демографското развитие в Общината показва следните характеристики : 

 Запазва се тенденция на намаляване на населението в общината ; 

 Демографската тенденция за региона е по – неблагоприятна в сравнение с тази за 

общината ; 

 Има взаимовръзка между степен на образованост и квалификация, ниския коефициент 

на заетост и икономическото състояние, тази връзка ще влияе върху  социално – 

икономическото развитие на региона и в бъдеще ; 

 Необходима е периодична оценка и мониторинг на статуса на социално – 

икономическото развитие на ЮЦР,областта и общината през филтъра на 

демографската система , с оглед контролиране на фактора на икономически растеж и 

социално – икономическото развитие на общината   



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
26 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 

 

Таблица № 5 

  Н а с е л е н и е     

  общо мъже  жени  

Община 
Неделино 
Населено 
място 

2007 
 
7936 

2008 
 
7758 

2009 
 
7457 

2010 
 
7340 

2011 
 
7088 

2012 
 
6922 

2007 
 
3873 

2008 
 
3762 

2009 
 
3652 
 

2010 
 
3554 

2011 
 
3472 

2012 
 
3393 

2007 
 
4063 

2008 
 
3996 

2009 
 
3805 

2010 
 
3786 

2011 
 
3616 

2012 
 
3529 

с. Бурево 136 
 

129 125 121 112 110 69 64 62 61 60 57 67 65 63 60 52 53 

с. Върли  
дол 

222 215 200 189 158 148 120 116 108 101 84 80 102 99 93 88 74 68 

с. Върлино 177 
 

168 153 153 154 147 91 85 81 77 68 67 86 83 79 76 86 80 

с. Гърнати 335 
 

324 300 297 266 263 169 160 153 147 134 131 166 164 157 150 132 132 

с. Диманово 128 
 

124 123 
 

122 119 112 70 68 66 65 59 57 58 56 56 57 60 55 

с. Дуня 
 

64 63 62 61 49 45 31 30 29 29 21 19 33 33 32 32 28 26 

с.Еленка 167 
 

161 153 145 134 131 75 70 69 68 64 63 92 91 84 77 70 68 

с. Изгрев 234 
 

231 215 215 193 193 118 118 113 108 92 92 116 113 110 107 101 101 

с. Козарка 170 
 

162 152 142 118 110 76 72 68 65 55 51 94 90 83 77 63 59 

с. Кочани 247 
 

245 241 236 174 172 121 118 115 113 84 86 126 127 125 123 90 86 

с. Крайна 107 
 

106 101 95 69 65 57 56 53 50 31 30 50 50 47 45 38 35 

с. Кундево 248 
 

245 238 231 267 262 119 117 113 109 129 127 129 128 124 122 138 135 

гр.Неделино 
 

4795 4706 4563 4529 4483 4393 2309 2255 2209 2162 2197 2156 2486 2451 2409 2367 2286 2237 

с. Оградна 259 
 

248 229 210 191 191 126 120 110 105 89 88 133 128 126 105 102 103 

с. Средец 565 
 

549 520 512 503 481 279 271 261 252 257 242 286 278 177 260 246 239 

с. Тънка  
бара 

82 82 
 

82 82 98 99 43 42 42 42 48 99 39 40 40 40 50 52 
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Наблюдава се тенденцията за намаляване на броя на населението по постоянен адрес, 
разликата в данните 2007 – 2012г.  показват намаление от 767 души. В таблица №1 са 
представени данни за броя на населението по населени места  на община Неделино за 
годините от 2007 до 2012 включително -  общо и по пол (мъже жени)- /виж графика 1/. В общият 
брой на населението жените продължават да бъдат по-голяма част от населението на 
общината. Населението, което живее в селата на община Неделино, като цяло е по-малко от 
това което живее в гр. Неделино. /виж графика 2/ 

Население по пол                                                                                            / графика 1/ 

 

Население на град Неделино                                                                  / графика 2/ 
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Раждаемост, смътност, естествен прираст и механично движение на населението 

Показателите, които оказват влияние върху броя на населението са два – естествен и 
механичен прираст. Стойностите и на двата показателя за общината са отрицателни /табл.6 /.  
Естественият прираст  е разликата между броя на  ражданията и умиранията. През 2012 година 
в община Неделино са се родили 44 деца,   а са починали  96 души, т.е населението е 
намаляло с 52 души.  Механичният прираст е разликата между заселените и изселените лица, 
намалението за 2012 година тук е с 114  лица – от общината са се изселили 159 души а са се 
заселили само 45.  

Население, естествен и механичен прираст                                                         Таблица № 6 

 

Годи- 

ни 

Население 

към 31.12 

Естествен прираст Механичен прираст 

 общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

2002 8579 4257 4322 1 -1 2 -125 -66 -59 

2003 8467 4170 4297 0 -11 11 -112 -76 -36 

2004 8323 4084 4239 10 -1 11 -154 -85 -69 

2005 8146 3994 4152 5 5 0 -182 -95 -87 

2006 7991 3914 4077 -4 -3 -1 -151 -77 -74 

2007 7936 3873 4063 -3 1 -4 -52 -42 -10 

2008 7758 3762 3996 -2 -5 3 -176 -106 -70 

2009 7577 3672 3905 -5 3 -8 -176 -93 -83 

2010 7340 3554 3786 -30 -6 -24 -207 -112 -95 

2011 7088 3472 3616 -56 -32 -24 -111 -54 -57 

2012 6922 3393 3529 -52 -13 -39 -114 -66 -48 

 

Възрастова структура на населението 

Данните за възрастовата  структура на населението в община Неделино показват, че намалява 
относителният дял на децата до 15 годишна възраст и се увеличава делът на населението на 
65 и повече години -  т.е като цяло населението остарява /табл.7 /. През 2007г. броя на 
населението под трудоспособна възраст е 15,3%, в трудоспособна възраст – 66,3% и над 
трудоспособна възраст – 18,4%. През 2012г данните са следните –броя на населението под 
трудоспособна възраст е 13%, в трудоспособна възраст – 64,9% и над трудоспособна възраст – 
22,1%. 

Население под, във и над трудоспособна възраст                                         Таблица № 7 

 

Години Общо Под 

трудоспособна 

възраст 

Във 

трудоспособна 

възраст 

Над 

трудоспособна 

възраст 

2002 8579 1578 5513 1488 

2003 8467 1505 5479 1483 

2004 8323 1405 5443 1475 

2005 8146 1347 5345 1454 
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2006 7991 1254 5276 1461 

2007 7936 1207 5263 1466 

2008 7758 1142 5130 1486 

2009 7577 1078 5006 1493 

2010 7340 1033 4807 1500 

2011 7088 943 4601 1544 

2012 6922 901 4490 1531 

Намалява броят на сключените бракове.  През  2007 година в община Неделино са сключени 25 
брака, а за последната /2012/ година от разглеждания период браковете са само 13. Най-голям 
е броят на сключените бракове през 2008 година – 26 /таб.8 /.    

Сключени и прекратени граждански бракове в Община Неделино                       

2.3.2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

В структурно отношение общинската система на средното образование е изградена в 

съответствие с действащата нормативна база. Община Неделино осъществява държавната и 

общинската образователна политика, като изпълнява функции и дейности, регламентирани в 

№ 

по 

ред 

Населено  

място 

2007 

Гражд 

брак 

2007 

Прекр
ат 

гражд. 

брак 

2008 

Гражд 

брак 

2008 

Прекрат 

гражд. 

брак 

2009 

Гражд 

брак 

2009 

Прекрат 

гражд. 

брак 

2010 

Гражд 

брак 

2010 

Прекра
т 

гражд. 

брак 

2011 

Гражд 

брак 

2011 

Прекра
т 

гражд. 

брак 

2012 

Граж
д 

брак 

2012 

Прекра
т 

гражд. 

брак 

1 Неделино 18 1 22 2 16 0 16 1 14 0 10 0 

2 Бурево 1            

3 Върли дол             

4 Върлино             

5 Гърнати     1  1    2  

6 Дуня             

7 Диманово             

8 Еленка             

9 Изгрев   1          

10 Козарка     1        

11 Кундево       1      

12 Крайна     2        

13 Кочани 1      2      

14 Оградна 2            

15 Средец 3  3    1  1  1  

16 Тънка 
бара 

            

 Всичко: 25 1 26 2 20 0 21 1 15 0 13 0 
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Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за народната просвета, 

Закона за професионалното образование и обучение и други специални закони, правилници и 

наредби.  

Основно място при анализиране на образователната система имат процесите, свързани с 

демографското развитие и ученическите контингенти. Те са изходна основа за определяне на 

всички параметри в образователната мрежа, в т.ч.: размера на капиталовите вложения, 

ресурсно и кадрово осигуряване и др. социални решения в сферата на образованието. 

Обезлюдяването на населените места води до закриване на учебни заведения и детски 

градини . Процеса е двустранен, с намаляване на броя на децата в учебните и детски 

заведения , родителите все по- често предпочитат да изпращат своите деца в по- големите 

населени места, където се счита че образователния процес е на по- добро ниво . В 

последствие и самите родители търсят работа и се изселват . Необходимо е да се вземат под 

внимание тези процеси и да се търсят ефективни и целесъобразни решения в тази насока . 

Процесите на икономическа и културна глобализация  поставят все по- настоятелно 
проблема за качеството на образованието на дневен ред. Условие за успешното вписване на 
българските образователни цели в европейската регулаторна рамка- респективно в един 
съвременен образователен проект- е актуализирането на системата за контрол и управление 
на качеството. Според европейското разбиране за качествено образование началото се 
поставя с делегиране на отговорности и осигуряване на ефективно самоуправление в училище, 
с превръщане на училищата в саморазвиващи се структури, които имат, пазят и развиват своя 
собствена култура. 

След реформите в образователната система на територията на община Неделино общият 
персонал в системата на образованието през 2012/2013 год.  е 80  преподаватели 
Функционират две училища и към тях съществуват присъединени паралелки от следните села: 
Гърнати, Изгрев, Кундево и Върлино  

Таблица № 9 

№ Училище Населено място Брой  

ученици 

1 СОУ “Св.Св. Кирил Методий” гр.Неделино 413 

2 ОУ “Васил Левски”   с. Средец 67 

 

Справка за ОДЗ – та в община Неделино за учебната 2012/2013г. 

Обединени детски заведения  2012/2013г год. 2012/2013г 

Група Брой деца 

ОДЗ – ПРОЛЕТ” Неделино 

Детски ясли 

IV – ри групи  87 деца  

 

 

 

II групи 33 деца 

Всичко: VI 120 120 
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ОДЗ -1 Неделино  

Детски ясли  

  

ІV- ри  групи 

II - групи 

84 деца 

34 деца 

 

Всичко : VI 118 118 

ЦДГ “ Зора “ с. Средец 

 

IІ- групи 

 

25 25 

Всичко : ІІ 25 25 

Всичко за община Неделино: 14 263 263 

Статистическите данни за учебните заведения и детските градини на територията на 
община Неделино сочат :                                                Таблица № 10  

Учебни заведения Детски градини Общообразователни уч-ща 

и професионални гимназии 

(ІІ-ра степен) 

2008/2009   

Учебни заведения 3 4 

Учители /преподаватели/ 
1 

31 109 

Учащи се 302 651 

Паралелки (само за уч-щата) x 47 

2009/2010   

Учебни заведения 3 3 

Учители /преподаватели/ 
1 

30 64 

Учащи се 307 575 

Паралелки (само за уч-щата) x 34 

2010/2011   

Учебни заведения 3 2 

Учители /преподаватели/ 
1 

26 63 

Учащи се 277 546 
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Паралелки (само за уч-щата) x 35 

2011/2012   

Учебни заведения 3 2 

Учители /преподаватели/ 
1 

22 60 

Учащи се 268 508 

Паралелки (само за уч-щата) x 33 

2012/2013   

Учебни заведения 3 2 

Учители /преподаватели/ 
1 

22 60 

Учащи се 263 490 

Паралелки (само за уч-щата) x 31 

 

 

В следващите години трябва да се търсят възможности за стимулиране на 

взаимодействието между образованието и бизнеса, включително и чрез съвместни форми на 

обучение . При обучението в бакалавърска и магистърска степен на заключителния етап от 

подготовката на студентите трябва да се разчита на мрежа от компании, в които се провеждат 

стажовете и/или се разработват съответните проучвания във връзка с подготовката на 

бакалавърска или магистърска теза. Работодателите са заинтересовани от тази практика, 

защото имат възможност да наблюдават студентите в реална работна среда и да подбират от 

тях подходящи кандидати за работа. Успоредно с това компаниите могат да насърчават свои 

висококвалифицирани експерти да участват в учебния процес като лектори в учебните 

заведения. Това се разглежда, от една страна, като средство за развитие на служителите, а от 

друга – е възможност да се осъществява предварително наблюдение и привличане на 

кандидати за работа сред обучаващите се. 

Взаимодействието между образованието и бизнеса може да бъде полезно средство за 

синхронизиране на учебните програми в различните образователни степени в съответствие със 

съвременните промени в съответните области. В това отношение ще нараства ролята на 

образователната система като източник на необходимите кадри за високотехнологичните и 

средно високотехнологичните производства и наукоемките услуги, чието по-нататъшно 

развитие е елемент от стратегията за повишаване на производителността и 

конкурентоспособността на нашата икономика. Общинска администрация и ръководството на 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществяват необходимите действия, за да се разкрие и 

професионална паралелка в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и кетаринг. 

Общината има нужда от такъв вид кадри във връзка с прогресивното развитие на селския 

туризъм. Наред с това трябва да се усъвършенства компютърната и езиковата подготовка, 

която се предоставя в образователната система.  
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 Създаване на условия за запазване на съществуващата мрежа от учебни и детски 
заведения; 

 Подобряване качеството на образователните услуги; 

 Утвърждаване на Община Неделино като нетрадиционен център за развитие на 
туризма ; 

 

2.3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

Основно място в здравната система и нейната инфраструктура заема болничната помощ. С 
проведената реформа в здравеопазването доболничната помощ вече е основно в частния 
сектор и се поема от личните лекари, които към настоящия момент са 7 лекари, 4 
стоматологични практики и филиал на центъра за спешна медицинска помощ – Смолян. Към 
училищата и детските градини има изградени здравни кабинети общо  4 на брой. 
Населението се обслужва от две аптеки. По – трудно се предоставят здравни услуги в 
отдалечените населени места от града. Възниква необходимостта от създаване на мобилни 
групи, съвременно оборудвани, които да осигуряват доболнична помощ в тези региони. 

 
2.3.4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

2.3.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РИСКОВИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

В резултат от анализа на рисковите фактори са обособени няколко ключови рискови групи, 

които да бъдат обект на въздействието на Общинската план за развитие в сферата на 

социалните услуги. За да превъзмогне ситуацията на риск, често е необходимо да се  подкрепи 

семейството на лицето в неравностойно положение. Така например превенцията на 

изоставянето на деца и реинтеграцията им в семейна среда често изисква подкрепа за 

семейството, за да излезе от кръга на бедност и/или за да се изгради родителски капацитет. 

При взаимопомощта като основен ресурс за подпомагане и семейството като мрежа за 

подкрепа  често хората в риск поставят в неравностойно положение цялото 

домакинство/семейството. Подкрепата за човека в риск често трябва да обхваща и мерки, 

насочени към семейството му. Анализът на групите в риск очертава и съпътстващи групи, които 

се нуждаят от подкрепа.  Една от най-застрашените групи в риск са децата, те се разглеждат 

като деца, отглеждащи се извън семейства и деца, отглеждащи се в семействата:  

2.3.4.1.1. РИСКОВИ ГРУПИ ДЕЦА 

На територията на община Неделино са обособени следните рискови групи деца: 

 Деца с  увреждания – 16; 

По данни на Дирекция “Социално подпомагане”  – гр. Златоград регистрираните към 

31.12.2010г. деца с увреждания  са  16 на брой, от тях 2 с физически увреждания,  3 с 

множествени, 6 с умствена изостаналост и 5 психични заболявания. Недостатъчните познания 

на някои от родителите за заболяванията на децата им затруднява отглеждането им в 

семействата. Много често те се самоизолират от обществото. Липсват качествени услуги, чрез 

които родителите да получават адекватна информация и съвети, като целта на всичко това е 

предотвратяване изоставянето на деца в специализирани институции.  Обикновено тези деца 

остават изолирани в семейството, не посещават детски и учебни заведения. Необходимо е да 

се осигури достъпна архитектурна среда, достъп до качествена здравна грижа, до образование 

и социални услуги. Осигуряването на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с 
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увреждания е водеща потребност при планирането на социалните услуги. Съществуващият за 

момента дневен център в г. Златоград има възможност да поеме децата с увреждания от 

община Неделино, подсигурен е транспорт за тях и деца от община Неделино посещават 

центъра в гр. Златоград.   

 Деца настанени в семейства на роднини и близки - 5; 

Настаняването на деца при роднини и близки е една от формите на споделена грижа в 

рамките на разширеното семейство и намира широко приложение през последните години. 

Общият брой на настанените деца в семейства на роднини и близки към април 2010г. са 5 

деца, чиито случаи са преминали през ОЗД и е наложена мярка за закрила. При тези деца е 

необходима подкрепа на хората, които са поели грижа за отглеждане на децата, вместо техните 

биологични родители. Проблемите се отнасят също до потребностите на децата да получават 

адекватни грижи и до потребностите на роднините и близките да бъдат подкрепени при 

предоставяне на грижите за настанените при тях деца. 

 Деца от многодетни семейства – 29; 

За да се даде възможност за социално включване и за да имат равен шанс е необходимо 

на тези деца да им се осигури достъп до качествено образование. Паралелно обхващането на 

децата на многодетни семейства в ранна възраст в детска градина и в целодневна форма на 

организация на образованието, ще подпомогне в отглеждането им социално слабите родители.  

 Деца на самотни родители – 48; 

Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане 

на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. 

 Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години  - 2; 

Ранните раждания за периода 2007-2009г. в община Неделино  са две. За същия период в 

общината са регистрирани 26 аборта. Необходимо е специално внимание към непълнолетните 

майки за превенция на изоставянето, изграждане на родителски капацитет и подкрепа; 

продължаване на образованието и развитие на професионална квалификация, включване на 

пазара на труда. 

 Деца настанени в ДМСГД – 2; 

Децата, отделени от своите семейства, са една от най-уязвимите групи в обществото. От 

отдел «Закрила на детето» Дъм Дирекция «Социално подпомагане» Златоград има  настанени 

две деца в специализирани институции. Причините за предприемането на тази мярска са 

сестемно неагажиране и недохранване на децата.. Проблемите за тази рискова група, които 

произтичат от престоя им в институцията са следните: откъсване на децата от семейна среда; 

изолация; трудности при социализацията. Необходимо е да се работи повече с родителите на 

такива деца за справяне с проблемите на децата им, било здравни, психологически или 

социални.  

 Деца с проблемно поведение – 3; 
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Децата с проблемно поведение са изведени като отделна целева група. Подадените данни 

показват единични случаи на деца от община Неделино извършили кражба. Общо случая на 

деца са регистрирани в Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни в община Неделино. 

 Деца в риск от изоставяне – 20; 

Заплаха за семейството представляват бедността, високата безработица и това, че 

определени групи хора се намират в неравностойно положение на пазара на труда, 

несъвършенствата в здравното и образователното осигуряване, липсата на емоционална и 

морална подкрепа. Тези фактори водят до стрес, депресия, социална изолация на свой ред са 

причина за разпадането на семейства и изоставянето на децата. 

 

От тези данни може да се направи извод, че голяма част от населението е в тежко 

положение, което поставя в риск  децата в семействата и което от своя страна ги прави 

контингент на Дирекция “Социално подпомагане”. Много важно е да се обърне по-голямо 

внимание на образователните потребности на децата с увреждания. Достъпът до образование 

и наличието на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности и деца 

от рискови семейства са предпоставка за равнопоставеност и равни възможности на децата   за 

пълноценното   им участие в живота. Обикновено децата с увреждания и децата от рисковите 

семейства се третират като загубили възможност за социална адаптация. Настанените в 

специализирани институции деца и децата  отглеждани в семейства в неравностойно социално 

положение са обект на дискриминация и остарели обществени нагласи. 

       Въз основа на казаното до тук по отношение на децата могат да се изведат следните 

приоритети за рисковата група децата:  

 Превенция от институционализиране на деца в риск от изоставяне. 

 

 Грижи за деца с увреждания в домашни условия. 

 

 Превенция от попадането на децата на улицата. 

 

 Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всички деца в 

общината. 

 

2.3.4.1.2. ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.  

Към тази група се включват:  

 социално слаби лица и семейства обект на месечно подпомагане - 79; 

 

 самотни родители отглеждащи деца - 35.   

 

Самотните родители (най-често майка) са с висок риск. Те са поставени в лоша стартова 

позиция, което намалява шансовете им за успешна реализация в живота. Подкрепата на 

семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в 

семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към семействата 

има своето отражение и върху демографската ситуация в общината. Услугите към семействата 
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целят подкрепа за интегритета на семейството и за развиването на уменията и ресурсите за 

социална интеграция 

 самотно живеещи стари хора  - 149; 

Последните демографски тенденции в общината показват значителен дял на самотни стари 

хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в 

своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. 

Затруднените транспортни връзки и отдалечеността на селата усложняват достъпа на 

гражданите до медицинска помощ. Допълнително разпръснатите села в общината усложняват 

и достъпа на гражданите до спешна медицинска помощ. При липсата на здравни услуги общо 

практикуващият лекар остава изключително значим за жителите. С изолираността на селата и 

ограниченият достъп до услуги помощта на близките и взаимопомощта остава основен ресурс 

за хората в напреднала пенсионна възраст за справяне с ежедневните проблеми. Това 

допълнително поставя в неравностойно положение самотните стари хора, които са лишени от 

партньор и роднина.  

 възрастни хора в неравностойно социално положение - 309 

Последните демографски тенденции в общината показват значителен дял на самотни стари 

хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в 

своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. 

Услугите за самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното ежедневние за задържането 

им в обичайната им среда и посрещане на основните им нужди.  

 

2.3.4.1.3. ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

Лицата с увреждания, които са регистрирани в информационната база на отдел „Социална 

закрила” Неделино към 31.12.2010г. са 313.  

 Лица с увреждания – 313: 

 лица с физически увреждания -103; 

 лица с множествени увреждания – 143; 

 лица с умствена изостаналост – 35; 

 лица с психични заболявания -32. 

 

 Лица с увреждания в специализирани институции.  

Хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради 

непригодеността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, 

образователна система. Липсата на подкрепа за семействата им води до настаняването на 

хора с увреждания в специализирани институции. Настанените в специализирани институции 

хора с увреждания към 2008 година са двама, от тях единия е настанен в институции в друга 
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област. Услугите и мерките за тези групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и 

способности и промяна на средата по посока на създаване на условия за интеграцията им. 

Няма данни какъв е относителният дял на старите хора с увреждания спрямо общия брой на 

лицата с увреждания в общината. Но имайки предвид възрастовата структура на населението, 

както и  високия процент на хората с увреждания, считаме че това е рискова група, на която 

трябва да се обърне внимание. Могат да бъдат изведени някои проблеми: 

 Липса на транспорт от селата към общинския център, където се изпълнява услугата и 

съответно ограничен достъп на живеещите в селата; 

 Недостиг на здравни услуги – рехабилитация; 

 Подкрепа в общността за подобряване на контактите и общуването; 

 Липса на подкрепа за семейството; 

 Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията.  

 

2.3.4.2. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

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

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

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

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

идеи за развитие. Класифициране на видовете социалните услуги в Правилника за прилагане 

на Закона за социалното подпомагане (чл.36) представя социалните услуги като услуги, които 

се предоставят в общността и в специализирани институции. Нормативно е определено, че 

социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на 

възможностите за извършване на услуги в общността. Правилникът за прилагане за закона за 

социално подпомагане определя, че при необходимост и съобразно потребностите на 

населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги, което 

дава възможност за гъвкавост при развитие услуги, които да посрещат конкретни нужди на 

общността. В съответствие с изискванията на действащото законодателство, социалните 

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

осъществяване на ежедневните им дейности на база на активната и целенасоче работа на 

специалистите от социалната сфера. В повечето случаи потребители на социалните услуги са 

хора с увреждания, деца с увреждания и самотни хора в пенсионна възраст. 

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

Превенция на деца и семейства в риск 

 

 Център за обществена подкрепа град Неделино / ЦОП – гр. Неделино /.  

Със Заповед №РД 01- 671 / 08.06.2012г. на Изпълнителния. Директор  на АСП гр. София 

социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група деца до 18 годишна 

възраст и капацитет 25 потребители. ЦОП – Неделино успява да обхване уязвимите  деца до 

18 годишна възраст и техните семейства в общината. Освен индивидуалната работа се 

извършват и групови работи с потребителите. 

 

 Дневен център за деца с увреждания „Зора” гр. Златоград . 

През 2012г. в дневен център за деца с увреждания „Зора“ гр. Златоград  ежедневно са 

извозвани  деца от Община Неделино, на които е предоставена социалната услуга от центъра.  
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 Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение 

 

 Център за социална рехабилитация и интеграция град Неделино / ЦСРИ – гр. 

Неделино/. 

Със Заповед №РД 01- 931 / 27.08.2012г. на Изпълнителния. Директор  на АСП гр. София 

социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група възрастни с 

увреждания и капацитет 30 потребители. 

Местонахождението на ЦСРИ е град Неделино, ул. „Напредък” № 69, сградата е подходяща и 

обособена за хора с увреждания. Оборудвана е с необходимото оборудване и необходимата 

техника.  

 Личен асистент (ОП „РЧР”). 

По проекта в към края на 2012 г. са обхванати 27 лични асистента и 28 потребители на 

социалната услуга. Личните асистенти са назначени на 4 часов работен ден. Проекта се 

удължава многократно, дейността му ще продължи до 15 март 2014 г.  

 

 Център за настаняване от семеен тип. 

Със Заповед №РД 01 - 234 / 22.02.2013г. на Изпълнителния. Директор  на АСП гр. София 

социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група възрастни с 

увреждания и капацитет 10 потребители. 

Местонахождението на ЦНСТ е град Неделино, ул. „Ал. Стамболийски” № 80. 

 

 Социална кухня. 

През 2013г. Община Неделино ремонтира съществуваща общинска материална база по проект  

„Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на 

социална услуга Социална кухня  гр. Неделино“ и предостави социалната услуга  - социална 

кухня по проект „Социална кухня  гр. Неделино“. Потребители на услугата са лица и семейства 

на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана 

липса на доходи; хора с увреждания; самотно живеещи; лица и семейства, получаващи 

минимални пенсии; скитащи и бездомни лица; деца на многодетни семейства и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА 

 

Представената  таблица № 11отразява измененията в броя на регистрираните безработни 

лица спрямо предходния месец, която е в  посока на минимално намаление  , общо за ДБТ и 

за двете общини. 
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                     таблица №11 

Показатели Към 31.12.2012 

г.г.г.. 

Към 31.12.2012 

г. 

+ - + -  

Регистрирани 

безработни 

Брой Равнище 

в % 

Брой Равнище 

в % 

брой Равнище/в 

% пункта/ 

ИАН 

Общо за ДБТ 1676 18,79 1643 18,42   8919 

Община 

Златоград 

1097 20,25 1066 16,68   5415 

Община 

Неделино 

579 16,52 577 16,46   3504 

 

 

Брой безработни лица за последните четири  години по месеци              

0

500

1000

1500

2000

2500

2010

2011

2012

2013

2010 19182023 20031960 19241876 18201816 18111736 17411782 1867

2011 18561796 17211699 15971601 15851605 15831543 17481968 1690

2012 22012252 22032232 20111901 17891587 16141620 16671676 1903

2013 1643

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
 

ср.г

 

 

Общия брой на входящия поток безработни през анализирания  месец на    2013 г.  в  ДБТ 

Златоград  е 154 лица,   като : 

 Новорегистрирани безработни -  153 лица. 

  С възстановена регистрация- 1 лице.   

 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
40 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 

 

 

Таблица № 12 

Показатели Входящ 

поток  

В това число  В това число 

 всичко Новорегистрирани  С 

възстановена 

регистрация 

 

Общо за ДБТ 154 153  1  

Община 

Златоград 

82 81  1  

Община 

Неделино 

72 72  0  

 

 

Входящ поток от безработни лица   за последните четири години по месеци  

входящ поток

0

100

200

300

400

2010

2011

2012

2013

2010 288 224 161 151 105 104 167 108 133 141 200 191 166

2011 224 130 135 146 86 140 119 132 137 131 306 301 167

2012 333 179 119 187 148 154 179 226 255 276 220 161 180

2013 154

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І-ХІІ

 

 

        Изходящ поток на безработни през месеца 

Изходящия поток през месец анализирания месец на    2013 г.  година  е общо 187  безработни 

и се разпределя  както следва: 
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 Постъпили на работа лица общо- 140 лица . 

 Отпаднали от регистрация  - 47 лица . 

 От всичко  постъпилите на работа 140 лица , 136 или 97,14% са с посредничеството на ДБТ.  

От започналите работа лица с посредничеството на ДБТ, на първичен пазар са започнали 

работа  48  лица или 34,28 %.   

Съотношението между входящия и изходящия поток определя тенденциите в развитието на 

пазара на труда и съответно равнището на безработица, което за периода   в посока на  

минимално намаление.  

Таблица № 13 

 

Показатели Изходящ 

поток всичко 

В т.ч. зап. 

работа 

Отпаднали от регистрация 

Общо за ДБТ 187 140 47 

Община Златоград 113 78 35 

Община Неделино 74 62 12 

 

 Изходящ поток от безработни лица   за последните четири години по месеци  

 

изходящ поток

0

100

200

300

400

500

2010

2011

2012

2013

2010 149 119 182 194 141 152 223 112 138 216 195 150 166

2011 150 190 210 168 188 136 135 112 159 171 101 81 150

2012 100 128 168 158 369 264 291 428 228 270 173 152 205

2013 187

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ І-ХІІ
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Структура на регистрираните безработни в края на  анализирания период 

Таблица № 14 

Показатели Регистр. 

всичко 

 жени мъже До 29 г. С ВО Безр. 

над 1 г. 

С нам. 

раб. 

Общо за 

ДБТ 

1643 996 647 230 134 476 119 

Община 

Златоград 

1066 675 391 157 87 344 74 

Община 

Неделино 

577 321 256 73 47 132 45 

 

 

         Структура на регистрираните  в  ДБТ Златоград безработни лица към  края на      

          анализирания период   по възраст 

Таблица № 15 

Възрастови Всичко Община 

Златоград 

Община Неделино 

групи брой  Дял в 

% 

брой Дял в % брой Дял в % 

До 19 г. 9  7  2  

20-24 г. 92  62  30  

25-29 г. 129  88  41  

30-34 г. 154  106  48  

35-39 г. 151  94  57  

40-44 г. 168  103  65  

45-49 г. 191  113  78  

50-54 г. 254  179  75  

Над 55 г. 495  314  181  

Общо 1643  1066  577  
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            Структура на регистрираните  в  ДБТ Златоград безработни лица към  края на          

            анализирания период   по образование 

Таблица № 16 

 

  ДБТ общо Община 

Златоград 

Община Неделино 

 брой Дял в % брой  Дял в 

% 

брой Дял в % 

Висше,полувисше 

и колеж 

134  87  47  

средно 1015  677  338  

основно 269  135  134  

Начално и по-

ниско 

225  167  58  

Всичко 1643  1066  577  

 

                 

Квалификационна структура към края на периода 

Таблица № 17 

Квалификационна структура Общо за ДБТ Община 

Златоград 

Община Неделино 

брой Дял в 

% 

брой Дял в 

% 

брой Дял в 

% 

Квалифицирани работници 752  511  241  

Специалисти 240  160  80  

Неквалифицирани 

работници  

651  395  256  

Общо 1643  1066  577  
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               Търсене на РС и трудово посредничество през месеца общо за ДБТ 

Таблица № 18 

Показатели  брой Дял в % 

1.Заявени СРМ -всичко 105  

В това число:По програми за заетост 

 Извън програми за заетост 

27 

78 

 

2.Постъпили на работа лица  140  

В това число: -По програми за заетост 88  

-По мерки за заетост 0  

-На първичен пазар 48  

-по собствена инициатива 4  

 

               Програми  и мерки за заетост и обучение общо за ДБТ без ОП”РЧР”  

Таблица № 19 

 

 

Включени  общо лица през 

месеца 

Работили лица  

2.1 Програми за заетост – 

всичко  

88  

2.1.2 В това число по 

ОП”РЧР” 

70  

2.2 Мерки за заетост 0  
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Таблица № 20 

№ по 

ред 
Схема 

Подадени 

заявления/       

декларации / 

Работни 

места 

Закрити 

работни 

места от 

работодател 

Одобрени лица 

за получаване 

на ваучери/                          

Одобрени 

заявления на 

родители/ 

безработни 

лица 

Включени 

лица в 

обучение  

Завършили 

обучение  

Включени 

в заетост 

лица  

/бр./ /бр./ /бр./ /бр./ /бр./ /бр./ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 "Аз мога" - 2.1.11 - общо 215 0 214 146 140 0 

1,1 от тях: по професионална квалификация 7 0 7 4 4 0 

2 "Аз мога" - 2.1.13 - общо 7 0 7 2 2 0 

2,1 от тях: по професионална квалификация 3 0 3     0 

3 "Адаптивност"   0 0 0 0 0 

     3.1 Заети лица 8 0 8 7 7 0 

3,2 Работодатели 0 0 0 0 0 0 
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4 "Развитие" 0 0 0 0 0 0 

4,1 Безработни лица 2225 0 1482 1383 1383 1271 

4,2 Работодатели 20 0 0 0 0 0 

4,3 Работни места, посочени в заявката 1512 239 0 0 0 0 

5 "Отново на работа" 0 0 0 0 0 0 

5,1 Безработни лица 77 0 64 47 47 46 

5,2  Родители 75 17 57 0 0 0 

6 

 "Създаване на заетост на младежите 

чрез осигуряване на възможност за 

стаж" 

0 0 0 0 0 0 

6.1. Безработни лица 81 0 81 0 0 77 

6.2. Работодатели  54 0 0 0 0 0 

6.3.  Работни места, посочени в заявката 92 7 0 0 0 0 

7 "Аз мога повече" - 2.1.14 - общо 646 0 634 381 186 0 

7,1 от тях: по професионална квалификация 450 0 447 300 121 0 

8 
„Подкрепа за предприемчивите българи  

– Компонент І” - 1.2.01 - общо 161 0 81 78 78 
0 
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8,1 от тях: в обучение 111 0 81 78 78 0 

9 „По-близо до работа"  - 2.2.01 0 0 0 0 0 0 

9,1 Новонаети лица/заети 28 0 28 27 14 0 

9,2 Работодатели 4 0 0 0 0 0 

10 „Подкрепа за заетост"  - 1.1.11 0 0 0 0 0 0 

10.1. Безработни лица 0 0 0 394 391 394 

10.2. Работодатели  200 0 0 0 0 0 

10.3. в т.ч. от реалния сектор 198 0 0 0 0 0 

10.4. Работни места, посочени в заявката 937 2 0 0 0 0 

10.5. в т.ч. от реалния сектор 675 2 0 0 0 0 

11 "Първа работа" 0 0 0 0 0 0 

11.1. Безработни лица 110 0 95 88 77 71 

11.2. Работодатели 56 0 0 0 0 0 

11.3. Работни места, посочени в заявката 138 0 0 0 0 0 
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ИА Население 

Според официалните данни от преброяването на населението в Република България от 

01.02.2011г. икономическо активното население за Община Неделино е 3504. А лицата с 

намалена работоспособност търсещи ранбота в края на 2013г. са 96 души. 

2.3.6. ИЗВОДИ 

Проблеми 

 

 Голям брой хора с увреждания и специални потребности  

 Липса на превоз на хора с уреждания; 

 Голям дял икономически неактивно население и голям дял безработица сред 
икономически активното; 

 Липса на нови работни места с дълготрайна заетост 

Потенциали 

 Разкрита социална услуга ЦОП / център за обществена подкрепа/ 

 Разкрита социална услуга ЦСРИ / център за социална рехабилитация и интеграция/ 

 Разкрита социална услуга ЦНСТ / център за настаняване от семеен тип на лица с леки 
физически увреждания/ 

 

2.4. ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. КУЛТУРЕН ЖИВОТ.  
2.4.1. ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Материално  наследство 

Според проучванията селището в сегашния си вид се е появило около средата на XVII 
век. Легендите твърдят, че основателите му са преселници от поречието на река Струма и всеки 
от родовете им водел по една мечка, заради което селището първоначално се наричало 
Мечково. Пришълците се опитали да се заселят в село Старцево, но били прогонени и избрали 
мястото, на което сега се намира градът - на няколко километра нагоре по течението на река 
Неделинска. 

В онзи период Неделино, Старцево и Златоград били сходни по големина и население, но през 
XIX век Старцево загубило 2/3 от населението си по време на чумна епидемия, което дало 
допълнителен тласък на развитието на другите две населени места. 

Проучванията сочат, че на юг от днешното Неделино, на хълм наречен Карахусева планина, се 
намират останките на римско рударско селище, с което най-вероятно са свързани дванадесетте 
моста. 

Някои от тях са съвсем малки - с височина по 1-2 метра и са построени на плитките дерета, в 
които текат притоците на река Неделинска, но други достигат до 13 метра. 2 от най-големите 
мостове се намират в самия център на Неделино и досега са използваеми. 

Съоръженията са изградени от дялан камък и имат формата на арка. Според една любопитна 
местна легенда всеки от мостовете има в средата си основен камък, който крепи цялата му 
конструкция. 
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Тип носия Елементи Характеристика на елемента 

 
 
 

Женска носия 
 
 

кръпа Горна риза от памучен плат с машинно везани 
елементи 

риза Пола /играеща роля на бельо-подплата/ от ръчно 
тъкан вълнен плат  

сукман Празничен сукман от памучен плат обкрайчен с 
гайтан 

мендил Престилка от вълнено тъкана материя с ръчно 
изплетена връзка за опасване   

Две кърпи-аръми Шарена памучна или вълнена кърпа за глава с 
дълги ресни. Едната се използва за главата , а 

другата за кръста.  

   

 
 

Мъжка носия 
 

Риза Риза от памучен плат с машинно везани елементи 

  

Елек Горна дреха без ръкави от вълнен плат изваяна с 
шарки от гайтан 

Потури Долна дреха от вълнен плат с шарки от гайтан 

пояс Червено или виненочервено дълго парче плат за 
кръста 

   

 
 

Детска носия- 
Момчешка 

 

Риза Памучна риза с машинно везани елементи 

Елек Горна дреха без ръкави от вълнен плат изваяна с 
шарки от гайтан 

Потури Долна дреха от вълнен плат с шарки от гайтан 

Пояс Червено или виненочервено дълго парче плат за 
кръста 

Калчаци Гети от вълнен плат със шарки от гайтан 

   

 
 

Детска носия- 
Момическа 

Риза Памучна рокля/имаща ролята на бельо/ с машинно 
везани елементи върху видимите части 

Сукман Празнична рокля с машинна бродерия и обкрайчена 
с гайтан 

Мендил Престилка от вълнено тъкана материя с ръчно 
изплетена връзка за опасване   

 

 

Нематериално наследство 

 
Неделино е едно от скритите съкровища на Родопите.То е най – известно със своя „неделински 
двуглас”.Това е специфично пеене ,което не съществува никъде другаде и се пее на кварти и 
секунди. Академик Николай Кауфман пръв открива явлението” неделински двуглас” и пише за 
него. Едни от най- изявените изпълнители на неделински двуглас са сестри Георгиеви , които 
първи осъществяват записи. Други по- известни изпълнители са сестри Чакърови и сестри 
Хаджиеви , които през 2000 г. издават албум в САЩ. Но пеенето на двугласа не спира дотук .То 
се предава по традиция , пее се от деца и юноши –има приемственост. 
      Неделино представлява един „ двугласен остров „ в „ едногласното море на родопския 
фолклор „.Това определение дава по време проучванията си в региона акад.Кауфман , който 
открива музикалния феномен и го представя като единствен случай на двугласно пеене в 
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Родопите.Подобно на шопско , граовско и пиринско то привлича вниманието на изследователите 
още в средата на миналия век. 
Неделинския двуглас е специфично пеене .То се различава от родопското пеене , което е 
едногласно.Обикновено се пее от двойки.Първият глас„ води”,а вторият „ следи „.Често се пее и 
от две двойки като първата запява , а втората отпява. Специфичното тук е , че докато първата 
двойка още не е свършила втората запява и  повтаря изпятото от първата.Обикновено така се е 
пеело по празниците . На хоро са запявали и са играели по двойки. 
Неделинският двуглас силно се отличава от шопския и пиринския . Обикновено песните са бавни 
но има и ритмични.Те са строго спефцифични за района и затова са уникални. 
Мелодията е чиста , горда , красива и изстрадана.За него казват , че корените се крият още от 
тракийско време.Песента се ражда като любовна закачка.Запявали момите от едната махала, а 
веднага след тях поемали ергените и така се надпявали с часове с песни – любовни послания. 
Но не само любовта е възпята. Бавно и тежко те разказват за онези тежки времена на робство , 
когато башибозукът затрил половината население , останалото потурчил.Оплакват стотици 
синове и дъщери дали живота си за българщината. 
Заради хубавите песни , уникалното съзвучие , неповторимата емоция и заряд , които носят през 
първите три дни на месец септември , вече по традиция всяка година градът на двугласа се 
превръща в столица на фолклора и то не само на българския , защото именно тогава започва и 
Международния фолклорен фестивал, който постепенно прерастна в Балкански. 
Празникът няма да загине, защото най- голямото богатство на неделинци е в душите им, убедени 
са фолклористи.Двугласното пеене в Неделино е сред първите пет , вписани в Националната 
представителна листа за „Живи човешки съкровища”на България още през 2008г. През 2013год. 
Министерство на културата го предлага за вписване в представителния списък на ЮНЕСКО като 
нематериално културно наследство на европейската цивилизация. Неделино се надява и очаква  
с нетърпение тази година есента , неделинското двугласно пеене да бъде вписано в списъка на 
големите богатства на ЮНЕСКО. 
 
Традиции и обичай: 
 
 Неделинск сватба: - една от най – тачените традиции в Неделино е традиционната 
неделинска сватба .И до ден днешен се прави възстановка, за да се завърнем към миналото и да 
си припомним старинните неделински обичаи. Характерен момент е галенето – край чешмата, на 
седенки и попрелки, по празниците. 
Вторият момент е годежа.Събират се родителите и от двете страни и се уговарят за уречената 
сватба.Освен това ритуалът включва традиционни ястия и подаръци. 
Същинската част е празнуването на самата сватба. Освен веселието и подаръците интересен 
момент е откупването на чеиза и въвеждането на булката в новия дом. 
Три дена младоженката посреща гости и раздава малки традиционни торбички пълни с бонбони 
и други лакумства.А третата вечер младоженците отиват на гости при родителите на 
младоженката.Тогава тя споделя първите си впечатления от новия дом. След това се прави 
обичая „Госки“. Събират се всички близки и познати .Коли се курбан за здраве .В дома на 
младоженците най-близките на момичето отиват с пита.На тръгване родителите на момчето 
късат кърпата на майката на момичето и ги изпращат с 3 вида ястия. 
Тази церемония се повтаря и от страна на момичето и затова се нарича „развръщане” 
Гостите задължително се гощават с характерните три вида традиционни ястия: - госкина чорба , 
клин и пиляф. Освен това се приготвя домашен сок от сушени плодове - по неделински шулки. 
С това сватбата придобива окончателен вид. 
 

 
Адралес - най-почитаният празник в традиционния календар на Неделино е Гергьовден, който 
неделинци именуват като Адралес. Календарно празникът е отнесен към пролетните празници и 
се свързва с шести май. Като първи ден на лятото народните вярвания го свързват със 
събуждането на природата, с буйния пролетен цъфтеж, както и с могъщата им сила да даряват с 
плодородие и здраве. 
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Тази практическа основа, свързана с ежедневието на хората и трудовата им дейност, е най-
важният белег на празника. Той е изчистен изцяло от всякаква религиозна мистика, абстрактно-
религиозните представи са заменени от вярвания, свързани с ежедневието. Макар и дълбоко 
законспирирани в обредни действия, прозират стари предхристиянски и езически схващания, 
както и вярвания, свързани с някогашните обитатели на този край. Чувствителна отлика на 
празника е отсъствието на гергьовденските песни, посветени на Св. Георги, както и богатата 
обредна практика на приготвяне на хлябове, обща трапеза и курбанът. Коленето на агне и 
свързаните с това веселия се явяват в празника в по-ново време и са в резултат на влияния на 
националната култура. Акцентът тук е поставен върху обредното напяване на китки, люлеенето и 
броденето на реката. 
Гергьовден в Неделино се празнува три дни, което също е отлика от националната културна 
традиция. Тази практика е продиктувана от факта, че по всякакъв начин момците, които са 
изолирани от обреда, се стремят да осуетят напяването като най-често изхвърлят китките. 
Изобретателността на момите обаче гарантира извършването на обреда в рамките на три дни. 
Празникът се осъществява на два етапа. В първия етап още в ранния следобед на пети май 
всички моми берат цветя и вият китки. След залез слънце те се събират на едно място, 
обикновено на селския харман или в нечий двор, поставят китките, всяка със съответен белег 
(най-често цветен конец), в бяло менче или казан, след което съдът се пълни с вода, като се 
съблюдава пълно мълчание от участничките в обреда. Водачките на групата внимателно избират 
мястото, където трябва да бъде скрит съдът с китките- под трендафил или лоза, ала така, че да 
бъде огряван от луната. В казана се поставя нож-пазач с дървена дръжка, покрива се с 
престилка и се оставя да пренощува под дървото. В ранни зори след първи петли момите, 
момците и децата стават и започва напяването на китките. Всички на кръста си са опасли повуй, 
зелено увивно растение, за здраве. Съдът с китките се поставя в центъра на хармана. Всички 
моми се нареждат в кръг около него. До казана сяда едно момиче, което е предварително 
избрано, за да е чисто, бърка с ръка и хваща една китка.  
Композицията на песента (нáръчката) е проста. Тя се състои или от едно тристишие, или от едно 
четиристишие. Първият и последният стих се повтарят при всяко наричане, а във втория и 
третия се съдържа пожеланието. То е за щастлив и по сърце скорошен брак, за любов, за 
щастлив живот, за богата реколта, за добър приплод при домашните животни, за здраве и 
берекет. Пеенето се извършва по двойки или от всички момичета на два гласа. Двугласното 
пеене не е характерно за Родопите. Среща се само в неделинския регион. При него първият глас 
води, а вторият следи и осигурява орнаментиката на песента. 
Когато се изпее нáръчката, момата от центъра на кръга изважда китката и я вдига над главата 
си, без да маха покривалото. Китки се слагат за любимия и за всички членове на семейството. И 
така пеят и наричат докато свършат китките. Вярва се, че тази, която е паднала на дъното, носи 
смърт на този, на който е наречена. След като приключи напяването, всички се мият с водата, 
пръскат домовете, домашните животни, дръвчетата в двора- за здраве и изобилен плод. После 
вкупом отиват на реката и преминават през нея три пъти (бродят) с боси крака, мият лицата си, 
пръскат се с вода, след което отиват при ореха, където момците са направили люлки от въже, а 
понякога и дървени и започва люлеенето, придружено с песни, закачки и веселие. Всичко това се 
повтаря в три последователни дни. 
Обредът по напяване на китки в Неделинско има богат символен смисъл. Той е едно тайнство, 
свързан с инициалната магия на първия ден и е календарно- повратен момент от целогодишния 
природен и стопански цикъл (Адралес е първият летен ден и е в средата между зимата и лятото). 
Наричанията на момите за женитба са отнесени към преходен период - от моминство към 
съпружески живот. 

Наша Марта е празник идващ от древността. Още от езичеството. Той стои на границата на 
зимния и пролетния празничен цикъл. Свързан е с възраждащата се природа. Главен елемент в 
ритуалността е паленето на Марта – голям огън от хвойнови клони – вид слънчева магия, чийто 
смисъл е да призове плодородието, да осигури богата реколта и продължаване на родовия 
ритъм. Хората вярват, че докъдето стига светлината му, дотам ще има плодородие и няма да 
пада градушка. Прескача се за здраве. Огънят пречиства от бълхи, паразити и зли демони, но 
също така и от грехове. 
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2.4.2. КУЛТУРЕН ЖИВОТ 

Народни читалища 

в библиотеката при НЧ "Светлина - 1938" гр. Неделино се проведоха летни занимания с децата и 
младежите от града и региона. През лятната ваканция броят им изключително нараства, тъй като 
идват на гости при своите баба и дядо от големите градове в България и чужбина. Библиотеката 
е средище за подготовка на кандидат-студенти и студенти. Тук те могат  да намерят материали 
за подготвяне на дадените им теми, както от книгите, така и готови разработки от глобалната 
мрежа НЧ "Светлина - 1938" гр.Неделино предложи на най-малките  си читатели да се запознаят 
с компютъра, неговото устройство и с  какво може да ни бъде полезен той. Научавайки, че Mozila, 
Google Chrome, Internet Explorer са браузъри, Google се нарича търсачка, а малките "картини" на 
екрана са икони, с които стартираме програмите, децата се забавляваха и "попиваха" всичко 
ново за тях. Забавляваха се с компютърните игри, общуваха с приятелите си в България и 
чужбина. Младежите с интерес посещаваха библиотеката, където намират не само приятели, но 
и черпят информация за нужните им теми за гимназии и вузове. Следят за работни места в 
България и чужбина. Могат да направят справка за здравни осигуровки, данъчни задължения и 
други. Много от потребителите ни живо се интересуват от видовете болести и начина им на 
лекуване, здравословното хранене и как да предпазим децата от наднормено тегло. А какво да 
кажем за третата възраст - библиотеката става втори дом. Тук те се чувстват  като у дома си, 
преглеждат новините от вестниците, гледат филми, търсят рецепти за готвене, информации за 
отглеждане на някои селскостопански култури и начина им на съхранение, общуват с  децата си 
извън града, пеят и танцуват. Използвайки активно оборудването, предоставено от Програмата 
"Глоб@лни библиотеки," библиотеката предоставя  електронни услуги: Е - заетост, Е - здраве, Е - 
образование, Е - култура. Библиотеката периодично предоставя информация за свободни 
работни места в гр. Златоград и в гр. Неделино. Консултира и оказва помощ на търсещите 
работа лица. Организира обучения за безработни лица как да ползват ИКТ, да  общуват с 
роднини и приятели чрез  Skype и  Facebook, търсене на информация чрез Google: в сферата на 
музиката, танците, готварството, изкуството и други. Певческата ни група към читалището най-
активно използва техниката, получена от Програмата "Глоб@лни библиотеки" - чрез нея групата 
избира и изучава песни и танци. Направени бяха няколко прожекции с предоставената 
мултимедия с развлекателна и образователна цел. Благодарение на съвместната ни проява със 
"Социално подпомагане" - гр. Неделино се даде старт на кампанията " Дом за още едно дете". 
Популяризиране на културните прояви на  читалищните самодейци, културните мероприятия в 
града. Благодарение на всичко това се проведе един голям, грандиозен Първи Балкански 
фолклорен фестивал "Неделино - 2013". В него взеха участие над 117 състава и над 107 
индивидуални изпълнители. Гордост за нас са откликналите на поканата ни съседи от 
Македония, Гърция, Сърбия и Румъния. Направена бе и първата етнографска сбирка в сградата 
на НЧ "Светлина - 1938" гр. Неделино. В тази малка етнографска сбирка, нашият екип сме 
събрали и съхранили културата и бита на град Неделино. Тук е мястото, където може да се 
видят, пипнат и усетят традициите, характерни за нашия град и региона. Благодарим още веднъж 
на Програма "Глоб@лни библиотеки", че даде възможност на децата и жителите на града да 
използват ИКТ-оборудването за занимателна и образователна цел. Тук се даде старт за учене 
през целия живот на малки и големи. Библиотеката при НЧ „ Светлина-1938 ” разполага 23 169 
броя книги, от които: - 13 849 художествена литература, 6 214 детска художествена литература, 
268 детска отраслова литература и 2838 отраслова литература. 

 

 

 

 

Общински културен календар 
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Таблица № 21 

            
 Месец на проявите 
 
 

      Наименование на  
    Културните   прояви 

      Организатори 
   Име, телефони за 
   връзка, ел. адрес 

1 2 3 

 
 
 

Януари 

 
Честване на годишнина от 
рождението на гениалния  поет и 
революционер Христо Ботев   

 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg  

  
 
 
 

Февруари 

 
Отбелязване на месеца на 
трезвеността 
 
Отбелязване на  годишнина от 
обесването  на Васил Левски 
 
Патронен празник на ОУ  
„Васил Левски“ – с.Средец 

 
 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

Честване на деня на 
самодейността в читалищата в 
общината 
 
Празничен концерт посветен на 
Националния празник на Р. 
България 
 
Поднасяне на венци пред 
паметника на Загиналите във 
войните 
Тържествена програма на 
центъра на града 
 
Честване на Международния ден 
на жената – 8-ми март 
 
Традиционни  мартенски огньове 
„Наша Марта“ – общоградско 
празнично веселие 
Честване на първа пролет – 
Организиране на пролетни 
балове в училищата в общината 

 
 
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg  
 
НЧ“Напредък-1962“ 
с.Средец 
 
НЧ“Зора-2006“ 
С.Изгрев 
 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 

Април 

 
 
 
 
 
Седмица на детската книга и 
изкуствата за деца 
 
Изложба на писани яйца в 

 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg  
 
НЧ „Светлина-1938“  

mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
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църквата на „Св.Неделя“ 
 
Ден на земята 
 

гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg 
 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 

 
Майски културни тържества 
 
Покана и гостуване на театри и 
концерти в Община Неделино 
 
Честване на Гергьов ден- ден на 
храбростта и на българската 
армия. 
 
Представяне на местния обичай 
„Адрелез“ в местността „Турчин 
мост 
 
Честване на 24 май - 
Ден на българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост 
Патронен празник на СОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ 

 
 
 
 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg  
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg 
 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 

Юни 

 
 
Честване на 1 – ви юни – 
Международен ден на детето 
Честване на 2- ри юни –  
Ден на Ботев и падналите за 
свободата на България 
Поднасяне на венци пред 
паметника на загиналите във 
войните 
Международен форум на 
номинирани Живи човешки 
съкровища 

 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg  
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg 
 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 

Септември 
 

Културни събития с 
Международно значение 
 
Провеждане на празника на 
гр.Неделино и  
 Балкански фолклорен 
фестивал- Неделино  
 
Откриване на първия учебен ден 

в община Неделино 
 

 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg 
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg 
 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg  

mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
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Октомври 

 

 
Отбелязване на Международния 
ден на възрастните  хора с 
празничен концерт 
 

 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg 
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноември 

 
 
 
 
 
 
 
 
Честване на деня на народните 
будители 

 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg 
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg  
 
НЧ“Напредък-1962“ 
с.Средец 
 
НЧ“Зора-2006“ 
С.Изгрев 
 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декември 

 
 
 
 
 
 
 
 
Коледни  и новогодишни 
празници 

 
Община Неделино 
Oba_nedelino@abv.bg 
 
НЧ „Светлина-1938“  
гр. Неделино 
E-mail: svetlina_1938@abv.bg  
 
НЧ“Напредък-1962“ 
с.Средец 
 
НЧ“Зора-2006“ 
С.Изгрев 
 
СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- 
гр. Неделино 
sounedelino@abv.bg 
 
ОУ „Васил Левски“-с.Средец 
sousr@abv.bg 
 

 

 

 

mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
mailto:Oba_nedelino@abv.bg
mailto:svetlina_1938@abv.bg
mailto:sounedelino@abv.bg
mailto:sousr@abv.bg
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2.4.3. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ; ПРОБЛЕМИ И 
ПОТРЕБНОСТИ 

Проблеми 

 Важни за общината мерки и проекти не са реализирани. Част от разработените проекти 

не са одобрени за финансиране.  

 Недостигът на общински финансов ресурс продължава да ограничава пълноценната 

реализация на общинската политика за развитието на културата в общината 

 Опазване и реализация на недвижимото културно наследство като ресурс на туризма се 

затруднява по отношение някои ключови археологически обекти. 

Потенциали 

 Включване сред приоритетите на Общинския план за развитие 2014-2020  на опазването 

и социализацията на наследството, развитието на културата и на културния туризъм. 

 Изработване и приемане на секторни стратегически и програмни документи за периода 

2014-2020 г., в т.ч. Стратегия за развитие на културата с програма за прилагане и  

Програма за развитие на туризма по чл. 11 от Закона за туризма, с раздели, отнасящи се 

за усъвършенстване на управлението в съответния сектор. 

 Изпълнение на ключови обекти и дейности в разглежданите области, чрез разработване 

на избираеми  проекти за финансиране по оперативните програми /от европейските 

структурни фондове/ и други донорски програми; реализиране проекти в условията на 

публично-частно партньорство. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

 
2.4.4. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ 

 

Пътна мрежа  

 

Общата дължина на пътната мрежа в РБ е 37 295.7 кв.км., със средна гъстота 

0.33% км/кв.км./ по- малко от половината от равнището на този показател за ЕС/.Нисък е 

относителния дял на автомагистралните мрежи и първокласните пътища , мклоето не 

стимулира междурегионалните връзки и транзитния трафик . 
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Изграденост на пътна мрежа  

Таблица № 22  

Район за 

планиране  

Гъстота на 

пътната мрежа 

– общо  

Отн. Дял на 

АМ и път І кл. 

Относите . дял 

на асфалт. 

Пътища  

Относит. Дял 

на АМ и път І 

кл. В района от 

общото за РБ . 

Р България  336.0 9.0 88.5 100 

Южен 

централен 

регион   

330.5 7.9 86.8 21.7 

 

 

Констатира се изоставане в развитието на пътната мрежа в Южен централен 

регион . Количествените и качествени нарактеристики на пътищата са по – ниски от 

средните за страната . 

 

 

 

Транспортен достъп   

 

 Териториалното разпределение на пътищата от висок ранг е от решаващо 

значение за мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги от 

високо качество .ЮЦР е сред регионите с преобладаваща част от тези пътища , което 

определя и обеснява и местоположението на големите центрове на селищната мрежа – 

Пловдив, Стара Загора . Това териториално развитие предполага и определя и 

възможностите за транспортен достъп до центровете и предоставяните в тях услуги / 

здравни , образователни и т. н. / . 

Достъпността до транспортните мрежи на съседните страни е важен индикатор за 

възможностите за провеждане на транзитния трафик  и развитието на трансграничното 

сътрудничество . 

Покритието на националната територия с пътища висок клас е неравномерно . По- 

добре са развити направленията изток- запад , отколкото север- юг. 

Пътната мрежа в Смолянска област е сравнително добре изградена. 

Разпределението й на територията на областта е неравномерно. Пътната мрежа 2-ри, 3-ти 

и 4-ти клас на територията на Областта се нуждае от значителни средства за 

реконструкция, основен ремонт и поддържане, тъй като голяма част от нея е 

разположена в планински район. 
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Общата дължина на пътната мрежа в общината е 115км. , от които IV – класна 

пътна мрежа 10,5 км.                                                                             Таблица № 23 
N на 

пътя 

Наименование  Км. 

положе- 

ние  

Обща  

дължи- 

на на  

пътя 

Степен на 

изграждане  

 

Видове настилка  Състояние на 

настилката  

Път 

с 

наст 

 

Път 

без 

наст 

 

Асфалт. 

Покр. 

биндер 

средно лошо 

IV -

86553 

/Златоград – 

Бенковски/ - 

Неделино 

6+600  - 

11+600 

5 3,8 1,2  3,8  3,8 

IV- 

86537 

/Неделино –Бял 

извор/- Средец 

0+000 – 

4+200 

4,2 4,2  2,0 2,2 2,0 2,2 

IV -

86541 

/Неделино – 

Средец/ - Изгрев 

0+000 – 

1+300 

1,3 1,3   1,3  1,3 

 ОБЩО:  10,5 

км. 
   

 

Към настоящия момент ОПУ Смолян съвместно с Община Неделино извършват 

анализ на състоянието на съществуващата общинска пътна мрежа , с оглед изготвяне на 

предложение до ИАП и МРРБ за одобряването на нови пътни отсечки като IV- класна 

пътна мрежа в общината.  

Общото състояние на републиканската и общинска пътна инфраструктура налага 

предприемането на спешни мерки . Същата се нуждае от основен ремонт и 

рехабилитация. Извършваните периодични ремонти не подобряват пътната обстановка . 

Налице са пътни участъци свързващи населени места , който са без асфалтово покритие 

и такива който са необезопасени и са предпоставка за сериозни ПТП . Липсата на 

инфраструктура затруднява комуникацията.През зимните месеци някои населени места 

остават без транспортни връзки . 

 
2.4.5. КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 

Електропреносна мрежа  
Добре развита и оразмерена да поеме много по-голямо натоварване, което ще 

улесни бъдещи консуматори и ще стимулира икономическото развитие и 

трансграничното сътрудничество. Мрежата от СН се нуждае от доизграждане и 

реконструкция. Недостатъчна е мощността в мрежата от трансформаторни постове.Към 

момента трафопостовете са 38бр.,мрежите ниско напрежение -79,7км. , изградената 

ел.проводна мрежа  на територията на общината е 68,1 км. 

 

  Газификация – няма 

 

  Телефонизация, интернет, покритие на мобилни оператори  

 Комуникациите в общината се реализират от телефонните оператори “БТК” – 

около 95% от територията,  “М-ТЕЛ” – 100%; Глобул” – 95%. Функционира “Internet”.  

 

 Топлоснабдяване - няма 
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2.4.6. ИЗВОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

Налични потенциали 

 Изграждане на екопътеки 

 Изграждане на път Неделино – Крайна – Долен – Кържали 

 Изграждане на интегрирана информационна система на община Неделино за 

подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса, с възможност за 

увеличаване броя на услугите. 

Съществуващи проблеми 

 Амортизирана и липсваща пътна настилка в Общинската пътна мрежа 

 Липса на водоснабдяване в някои населени места и амортизирана ВиК инсталации по 
населените места и общинския център. 

 Водопроводната мрежа на град Неделино е изградена предимно с азбесто-циментови и 

стоманени тръби, повечето от които са с изтекъл срок за експлоатация, следствие на 

което загубите във водопроводната мрежа достигат до 65%; 

 Липса на канализациона мрежа в общинския център и по населените места 

 Липсата на напорни резервоари за съхранение на необходимия дневен резерв води до 
неравномерна работа на помпените станции; 

 Няма изградена пречиствателна станция в общинския център и по населените места. 
 

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 
 

2.5.1. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Геоморфоложка характеристика 

Климат 

В климатично отношение районът на община Неделино е преходно-континентален и 

планинско-хълмист, като в югоизточните части е преходно средиземноморски. Климатът на 

община Неделино е повлиян от специфичния релеф и проникващите от юг средиземноморски 

въздушни маси. Месеците юли и август се характеризират с високи температури, а януари и 

Таблица № 24 

№ Показатели Стойности 

1 Максимална температура,°С 40 

2 Минимална температура, °С -18 

3 Средна годишна температура, °С 20 

4 Максимално количество валежи -годишно,тт 137 

5 Минимално количество валежи,тт 38 

6 Средно годишно количество валежи,тт 105 

7 Максимална влажност,отн.% 85 

8 Минимална влажност,отн. % 64 

9 Средна годишна влажност, % 75 

10 Средна годишна скорост на вятъра, т/с 1,1 

11 Преобладаващи ветрове в общината, посока Изток-запад-юг 
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Основните параметри на климата определят зимата, като умерено студена, а лятото -

умерено топло. Снежната покривка е нетрайна, но във височини на някой склонове със северна 

експозиция се задържа за по-дълго време. 

Както през зимния, така и през есенния сезон в долините на местните планински 
реки нахлуват предимно източни ветрове. Останалите не са строго ориентирани, 
но режимът им е почти изцяло в зависимост от орографията на терена. Западните 
и югозападните ветрове са по-студени. Като правило в района се утвърждава 
бризовата циркулация по долините на главните водни течения. През пролетния 
сезон се явяват и фьонови ветрове. Те са с по-висока скорост, но са рядкост за 
района. Валежи 
Сезонното разпределение на валежите е изцяло под влияние на Преходно-

Средиземноморската климатична област - зимен максимум през месец декември от 137 mm и 

пролетен максимум през месец май от 93 mm. През летния сезон се наблюдава засушаване, като 

количеството на валежите е само 37-47 mm. 

Влажност на въздуха 

Едно от условията обуславящо разсейването на атмосферните замърсители е 

 

влажността на въздуха. За община Неделино средната относителна влажност на въздуха не се 

изменя значително през различните сезони. 

Средната годишна влажност на въздуха е 75%. 

Води 

 

За водоснабдяване на община Неделино се използват подземни и каптирани води. 

Община Неделино не разполага с достатъчен брой водоизточници, което води до недостиг на 

вода през лятото. През територията на общината минава река "Неделинска", която се влива в 

река "Върбица". По-големи реки са река "Мързянска" и река "Тикленска". На територията на 

община Неделино в местността „Янев дол" има изграден микроязовир. 

Водоснабдяването на община Неделино се извършва от подземни води и каптажи. 

Съществуващата водопроводна мрежа е остаряла и голяма част е изпълнена от етернитови 

тръби, поради което се нуждае от подмяна и реконструкция. През 2002г. е извършена 

регистрация на всички каптажи с дебит < 10m
3
. През 2002г. е изграден водоем с обем 700m

3
. 

Общото водоснабдяване на населените места спрямо броя на жителите е 10%, в.т.ч. 

водоснабдено от мрежите на ВиК - 75% и водоснабдено от собствени водоизточници - 25%. 

Потребление на вода т
3
/жител/година - 34. 

Водоснабдяването на гр. Неделино се осъществява от помпена станция, намираща се в с. 

Крайна /община Неделино/. Помпената станция е пусната в действие през 1981г. и се състои от 

два броя /2бр./ шахтзви кладенци. 

- шахтов кладенец I 

- шахтов кладенец II 

Общият дебит на шахтовите кладенци I и II е около 10 1/s 

Водоснабдяването от тези шахтови кладенци обхваща около 65% от населението в 

гр.Неделино. Останалата част от населението (35%) се захранва от няколко водоизточници: 

Водоизточници (Збр.), каптирани на р. Мързянска /приток на р. Неделинска/ 

каптаж 1 - с дебит около 0,95 1/s каптаж 2 - с дебит около 1 1/s каптаж 3 - с дебит 

около 0,95 1/s 
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Водата от тези каптажи се подава до водоем с вместимост около 200 т
3
. 

Към водоема се подава вода и от други водоизточници. 

Каптаж „Шайдица" с дебит от 10 1/s до 201/s. 

Каптаж „Омарев дол" с дебит от 2,5 1/s до 13 1/s. 

Водоснабдяването на с.Диманово, с.Козарка, с.Тънка бара и с.Кочани се осъществява от 

подземни водоизточници, намиращи се във водосборната зона на река Тикленска посредством 

помпена станция. Съществуващата помпена станция се нуждае от реконструция. 

Съществуващата водопроводна мрежа на с.Гърнати е изградена от етернитови тръби, 

амортизирана е с големи загуби на вода и също се нуждае от реконструкция. Съществуващите 

водоеми са в лошо състояние с недостатъчен обем за акумулиране на вода и при по-голяма 

натовареност през летните месеци се въвежда режим на водоподаването. Необходимо е 

изграждане на нова водопроводна мрежа с дължина 3000m. Има изработен технически проект 

през 2007г. за строителство на водопроводна мрежа с дължина 3000m. Водоснабдяването на 

с.Изгрев и с.Еленка се осъществява чрез помпена станция от водосборна зона в местността св. 

Илия. Съществуващата помпена станция се нуждае от реконструция. Има изготвен работен 

проект. Съществуващата водопроводна мрежа е изградена от етернитови тръби и се нуждае от 

реконструкция. Няма изградени водоеми, в които да се акумулира водата от шахтовите 

кладенци, поради което се налага режим на водоподаването през летните месеци. Необходимо е 

подмяна на водопроводна мрежа с дължина 2000 м. Има изготвен работен проект за подмяна на 

водопроводна мрежа. 

Селата Гърнати и с. Бурево се водоснабдяват от водоизточници, намиращи се под връх 

"Алада" по гравитачен път. 

Съществуващата водопроводна мрежа на с. Върлино е изградена преди 35-40 г. от 

етернитови тръби и често аварира. През 2008г. общината спечели проект и са отпуснати 

400000лв. за реконструкция на водопроводната мрежа в селото. 

Изготвен е проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа в с.Кундево. 

 

Почви 

Най-разпространените почвени видове на територията на общината са: канелени горски, кафяви 
горски тъмни, кафяви горски преходни, кафяви горски светли, алувиално-ливадни и  

хумусно-карбонатни. Канелените и светли горски почви със скелетно -чакълеста структура.  
 

2.5.2. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

България е страна с богато биологично разнообразие . На територията на страната 

съществуват 94 вида бозайници ,383 вида птици и т.н.  

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в 

екосистемите и на естествените процеси , протичащи в тях, както и на характерни или 

забележителни обекти на неживата природа и пейзажи .Общата площ на защитените 

територии в страната към 31.12.2003год. са 545 004 ха., или това представлява 4,9 % от 

територията на страната .На теритрията на Южен централен район за планиране са 

разположени 15 резервата, 9 поддържани резервата , части от националните паркове” 

Централен Балкан “  и “Рила “ , много природни забележителности и местности .  

        В червената книга на България са споменати следните видове, характерни за тази 

част на Родопите: 
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 Гръцка ведрица – рядък вид, български ендемит 

 Оливеров минзухар- рядък вид, включен е в списъка на защитените растения в 

България 

 Веленовскиево плюскавиче - рядък вид, български ендемит 

 Средиземноморски шпорец - рядък вид 

 Червенодръжково шапиче - рядък вид 

 Фривалдскиев зановец - рядък вид, български ендемит 

 Родопска люцерна - рядък вид, български ендемит 

 Ниско бясно дърво - рядък вид 

 Анасоновиден воден морач - рядък вид 

 Фривалдскиев пчелинок 

       Впечатление правят още красивите диви орхидеи, пролетното ботурче, джела, 

планинското кокиче, родопското подрумиче и много други редки растения. 

       Животинският свят в района се отнася към централния високопланински 

фаунистичен район. Характерни представители на орнитофауната са : Впечатление 

правят още красивите диви орхидеи, пролетното ботурче, джела, планинското кокиче, 

родопското подрумиче и много други редки растения. 

       Животинският свят в района се отнася към централния високопланински 

фаунистичен район. Характерни представители на орнитофауната са : 

 Черен кълвач  Черен синигер 

 Голям пъстър калвач  Голям синигер 

 Зелен кълвач  Сойка 

 Елхова скатия  Сокерица 

 Обикновена кръсточовка  Сива врана 

 Кос  Полско врабче 

 Елов певец  Домашно врабче 

 Качулат синигер  Градска лястовица 

 Обикновена чинка  Селска лястовица 

                  Влечуги 

 Зелен гущер  Усойница 

 Ливаден гущер  Пепелянка 

 Стенен гущер  Обикновена водна змия 

                      Земноводни 

 Голяма водна жаба  Планинска водна жаба 

 Земна крастава жаба  Дъждовник 

 
2.5.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2.5.3.1 ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - ДВ бр. 86/2003г. с изменения и 
допълнения, настоящата Програма за управление на дейностите по отпадъците разглежда 
посочените в чл.2, ал.1 от ЗУО видове отпадъци, а именно: 

• Битови отпадъци (БО); 
• Строителни отпадъци (СО) 
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• Производствени отпадъци (ПО) 
• Опасни отпадъци (00) 

Най-голямото количество отпадъци, които се генерират на територията на община 
Неделино са битовите отпадъци. От 2006г. ТБО на община Неделино се приемат на 
регионалното депо гр. Мадан. 

2.5.3.2.  ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

МОСВ играе водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на 
информация за състоянието на околната среда и в частност на информацията, свързана с 
управлението на отпадъците. МОСВ изпълнява посочените функции чрез ИАОС и със 
съдействието на РИОСВ. 

С Наредба №9 от 28.09 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените 
разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, издадена от 
министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр., бр. 
113 от 28.12.2004г. се регламентира събирането, обработката и управлението на информацията, 
свързана с БО, СО, ПО и ОО на национално ниво. 

Съгласно Националния план за статистическите изследвания НСИ извършва годишни 
статистически изследвания за разходите за околната среда (ОС), производствени неопасни 
отпадъци и битовите отпадъци. Източник на данни за разходите за околната среда са фирмите,  

общините и други институции, които са извършили екологични разходи през текущата година. 
Въпросниците, отнасящи се за производствените отпадъци се попълват от фирмите- генератори, 
а данните за БО - от общинските администрации и операторите на депа. Събраната от двете 
институции информация обслужва различни познавателни задачи: ИАОС - контрол за 
приложението на норми и предписания НСИ - статистическа оценка на количествата отпадъци 
на национално ниво. Съгласно Регламента на Парламента и Съвета на Европа за Статистиката 
на отпадъците от 2004г. статистическите наблюдения за отпадъците трябва да станат 
извадкови. Представеният анализ на съществуващото състояние по управление на отпадъците 
се основа на информация за образуването, съхранението обезвреждането и оползотворяването 
на отпадъците за периода 2006 - 2008г. 

При изготвянето на оценката за отпадъците са използвани следните данни : Информация от 

община Неделино, изпратена с писмо № 92-00-184 от28.08.2009г., Общински план за развитие, 

Общинска програма за опазване на околната среда, данни от официалния сайт на община 

Неделино и Интернет страниците на МОСВ, ИАОС и РИОСВ -Смолян. 

Независимо от подобряващото се качество на събираната информация, през последните 

няколко години, мониторингът на отпадъците все още не е на необходимото ниво. Основните 

проблеми в докладването, регистрацията, обработката и анализа на информацията за 

управлението на отпадъците са: 

• промените в използваната класификация на отпадъците и преминаването от национална 

номенклатура на отпадъците към Европейския каталог на Отпадъците (EWC), затрудняват 

съпоставката на получените данни в периода преди и след 1999г. Прилагането на новата 

класификация изисква по-продължителен период, с оглед уточняване на правилните кодове 

на отпадъците за всеки отделен случай. 

• в областта на управление на БО източник на достоверна информация могат да бъдат 

единствено депата за ТБО, обслужващи населените места с организирано събиране. В 

резултат на това, информацията за общите количества на БО, съдържа неточност, дължаща 

се на данните за отпадъците от неорганизираните депа, които се добавят по разчетен път; 

• все още постъпващата от общинските администрации информация за количествата на БО е 

с недостатъчна достоверност. В основата на проблема е отсъствието на везни за претегляне 
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на постъпващите в депата отпадъци и отчитането на количествата им става на базата на 

транспортни документи; 

• информацията за образуването и управлението на някои групи масово разпространени 

отпадъци като отработени масла, отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, луминисцентни лампи и др. е непълна; 

• независимо от стартиралия процес на въвеждане на софтуерни продукти за обработване на 

информацията в ИАОС, все още значителна част от нея се събира и обработва на хартиен 

носител; 

 

 

 

2.5.3.3 АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА НА ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ  

2.5.3.3.1   КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

2.5.3.3.1.1  Битови отпадъци (код 200301 смесени битови отпадъци) 

Твърдите битови отпадъци се състоят от органични и неорганични съставки. 

Съотношението на компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от редица 

фактори: 

• Степен на благоустроеност на населените места; 

• Тип на селищната система; 

• Климатични условия; 

 

• Стандарт на живот и култура на населението; 

• Демографски условия и др. 

Съгласно ЗУО "битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на 

жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. 

Към тях се приравняват и отпадъците от търговски и съпътстващи производството занаятчийски 

обекти, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на "опасни отпадъци" и в същото 

време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно битовите 

отпадъци. Тези отпадъци не изискват специален подход при събиране, транспортиране и 

депониране. Могат да се изхвърлят в обикновени контейнери, могат да се подлагат и на 

изгаряне. В тази програма отпадъците от домакинствата, от търговските обекти и институциите 

се определят като смесени отпадъци. 

Съгласно „Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет „Подготовка на 

инвестиционен проект „Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на 

площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино", 

през 2007г. на регионалното депо са депонирани твърди битови отпадъци от общината, както 

следва: 

• Община Неделино – 26501 тона; 

Съгласно Проект за „Програма за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на община Мадан 2009 - 201Зг.", количествата на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на Община Мадан и получени от съседните общини през последните три години, са 

показани в Таблица № 25 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
65 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 

 

Години 2006 2007 2008 Код      на 

отпадъка 

Мадан 4620 5035 3649.42 20.03.01 

Златоград 2618 3328 2856.64 20.03.01 

Неделино  2650 1405.34 20.03.01 

Общо: 7238 11013 7911.40  

 

Забележка: Количеството на отпадъците е по данни на оператора от извършвания 

входящ контрол на депото. Кодът на отпадъка е съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004г. за 

класификация на отпадъците, издадена от МОСВ и МЗ (обн. ДВ., БР. 44от 25.05. 2004г.). По 

данни от заявление за издаване на комплексно разрешително на депото се очаква да постъпват 

40 t/d или 10 000 t/y ТБО. Общото население на трите общини възлиза на приблизително 39450 

жители (данни от заданието за проектиране и комплексно разрешително). 

Основен показател при дефиниране на битовите отпадъци е нормата на натрупване, 

показваща количеството на отпадъците, образувани от един човек за определен период от 

време, обикновено година. Нормата на натрупване може да се изрази в тегловни (kg/жител/год.) 

или в обемни единици (т
3
/жител/год.). 

Въз основа на отчетените количества на битовите отпадъци и числеността на населението са 

изчислени и нормите на натрупване за последните години. 

 

Таблица № 26 

Година Норма на натрупване 

 

м
3
/жител/год. 

тон/жител/год. 

2006 1.13 0.252 

2007 1.33 0.296 

2008 0.98 0.218 

От таблицата е видно, че средната норма на натрупване за регионално депо за ТБО град 

Мадан за последните три години се движи в границите от 218 до 296 кг/жител/год, с което остава 

по-ниска от средната за област Смолян (348 кг/жител/год) в т.ч. и от тази 

 

заложена в Националната програма - 350 кг/жител/год. 
Във връзка с изготвянето на проекта: Подготовка на инвестиционен проект „Разширяване 

на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на 
отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино" е изпълнена задачата „Разработване на 
количествен и морфологичен анализ на общините Мадан, Златоград и Неделино". 

Целта на тази задача е да се установи морфологичния състав на твърдите битови 
отпадъци депонирани на сега действащото общинско депо гр.Мадан, което подлежи на 
разширение. Анализът е направен за определяне частта на отделните видове отпадъци в потока 
на битовите отпадъци. Тази разработка е изготвена в изпълнение на европейските директиви, 
възприети от националното законодателство в областта управление на отпадъците. 
Експерименталните изследвания на морфологичния състав на твърдите битови отпадъци от 
трите общини Мадан, Златоград и Неделино, постъпващи на регионалното депо гр. Мадан са 
проведени на 3 етапа през периода 15.06.2009г. -23.07 2009г.. 

В таблица 27 са представени резултатите от трите пробовземания. 
Стойностите в таблица 27 са дадени в килограми. 
Нормата на натрупване зависи от следните фактори:  
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• степен на благоустрояване на сградите (отоплителна система, наличие на електрически 
печки, водопровод и канализация, наличие на сметопроводи); 

• големината на населеното място; 
• вида на използваното гориво при местно отопление; 
• културата при производство на предмети; 

• културата в търговията; 
• развитие на заведенията за обществено хранене и битовите услуги; 
• използване на разделното събиране на отпадъците; 
• климатичните условия; 
• жизнен стандарт на населението. 
 

Таблица №27 Резултати от п пробовземанията на ТБО за община Неделино 

 Община Неделино първо 
пробовземане 

второ 
пробовземане 

трето 
пробовземане 

 

 

 

 

16. 06.2009 23. 06. 2009 23. 07.2009 

 количество отпадъци (Kg) 1680 2700 2660 

 1 
X 

хранителни отпадъци 160 260 32
0 2 хартия 20 60 8

0 3 картон 40 100 8
0 4 пластмаса 60 100 12

0 5 найлон 80 60 8
0 6 текстил 220 440 40

0 7 гума 60 140 12
0 8 кожа 60 120 14
0 9 градински отпадъци 260 380 38
0 10 дървесни отпадъци 80 140 18
0 11 стъкло 160 260 16
0 12 метали 60 120 12
0 13 строителни       и       инертни отпадъци 420 520 480 

Усреднените проценти от трите пробонабирания за община Неделино са представени в 

следващата таблица № 28. 

За сравнение е представено и средното процентно разпределение на морфологичния 

състав за страната, предложен от НПУДО. 

 
Таблица № 28 Усреднени проценти от трите пробонабирания за общините Мадан, 
Златоград и Неделино                                    Таблица № 28 

 количество отпадъци (%) среден % за трите 
общини  от трите 
пробовземания 

среден % от трите 
пробовземания 
Неделино 

среден     %     за 
страната           от 
НПУДО 

1 хранителни отпадъци 11.11 10.39 12,56 

2 хартия 2.54 2.14 6,55 

3 картон 4.64 3.03 0.70 

4 пластмаса 4.01 3.93 6.38 

5 найлон 2.89 3.33 2.60 

6 текстил 13.40 14.81 4.70 
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7 гума 4.74 4.42 0.45 

8 кожа 4.31 4.43 1.35 

9 градински отпадъци 13.27 14.61 14.00 

10 дървесни отпадъци 5.67 5.57 2.28 

11 стъкло 6.75 8.39 3.40 

12 метали 4.71 4.18 1.30 

13 строителни     и    инертни 
отпадъци 

21.97 20.77 43.73 

 общо 100.00 100.00 100.00 

 
В следващата таблица 29 е дадено усредненото процентно представяне на 

морфологичния състав на ТБО постъпващи на регионалното депо в гр. Мадан общо за трите 
общини, средното процентно разпределение за страната и приетото процентно разпределение 
за трите общини Мадан, Златоград и Неделино общо и поотделно. 
 
Таблица №29 Усреднено процентно представяне на морфологичния състав на ТБО, 
постъпващи на регионалното депо в гр.Мадан                           Таблица № 29  

 средно от трите 
пробонабирания 

среден  % за 
страната    от 
НПУДО 

Приет % за морфологичния състав на 
постъпващите отпадъци на депото за 
ТБО в гр. Мадан (за трите общини общо 
и поотделно) 

хранителни отпадъци 11.11 12,56 11.11 

хартия 2.54 6,55 2.54 

картон 4.64 0,70 4.64 

пластмаса 4.01 6.38 5.50 

найлон 2.89 2.60 2.89 

текстил 13.40 4.70 13.40 

гума 4.74 0.45 4.74 

кожа 4.31 1.35 4.31 

градински отпадъци 13.27 14.00 13.27 

дървесни отпадъци 5.67 2.28 3.50 

стъкло 6.75 3.40 4.40 

метали 4.71 1.30 1.22 

строителни           и 
инертни отпадъци 

21.97 43.73 28.50 

общо 100 100 100 

 
2.5.3.3.1.2 Строителни отпадъци (код 17 09 04 - смесени отпадъци от строителство   
и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03). 

Тези отпадъци се генерират при реконструкции и строителство и събаряне на сгради, улици и 
благоустрояване на райони, канализации и кабелизации, други ремонти и поддръжка на 
инсталации. Състоят се главно от бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, 
дървени материали и пластмаси, хидроизолации, керемиди и др. Възможно е в някои случаи към 
строителните отпадъци, да има и опасни отпадъци. 

На територията на община Неделино няма отредена площадка за строителни отпадъци. 
Същите се извозват за запълване на новоотредени общински терени с разрешение на кмета. 
Количествата на генерираните строителни отпадъци за периода 2006-2008г. съгласно 
предоставената информация от община Неделино са дадени в следната таблица. 
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Целесъобразно е общината да определи площадка за депо за строителни отпадъци, като там ще 
постъпват всички отпадъци, генерирани при строителните дейности и при нужда от там ще се 
набяват за нуждите на общината за запълване на терени и др. 
Таблица № 30 Генерирани строителни отпадъци 

Таблица № 30 

Години 2006 2007 2008 Код на отпадъка 

Количества /тона/ 905 900 750 17.01.07 

 
2.5.3.3.1.3  Отпадъци от опаковки 

В общините Мадан, Златоград и Неделино е въведено разделно събиране на отпадъци 
от опаковки, като общините са сключили договори с организация по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки. Отпадъците от опаковки от трите общини се събират разделно, балират 
се и се извозват до площадките за преработка, посочени от организацията по оползотворяване. 

Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, всяка 
Община трябва да предвиди с програмата си за управление дейностите по отпадъците мерки за 
постигане на целите по намаляване и ограничаване образуването на отпадъци и за тяхното 
рециклиране и оползотворяване. Такава система е въведена в общината през 2007г. и е сключен 
договор между „Екопак- България"АД и община Неделино за прилагането на програмата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветните контейнери. Дейностите по събиране и 
транспортиране се извършват от община Неделино, чрез общинско звено „Чистота", а 
сортирането на разделно събраните отпадъци се извършва от фирма ЕТ „Тома Хараламбов 50". 
На територията на общината са доставени общо 105бр. цветни пластмасови контейнера, тип 
„Бобър" с обем 1.1 мЗ /35 сини контейнери, 35 жълти контейнери и 35 зелени контейнери/. 
Контейнерите са поставени на определени места в града и селата, където се генерират най-
голямо количество отпадъци от опаковки - централната градска част, главни улици, по-големи 
търговски обекти и учебни заведения. Разделно събраните отпадъци от опаковки се 
транспортират до площадка за сортиране на територията на с.Средногорци, община Мадан. 
Честотата на извозване е от 3 до 5 пъти месечно. 

Обхванатото население в разделно събиране на отпадъци от опаковки е посочено в 
следващата таблица: 
Таблица 31 Обхванатото население в разделно събиране на отпадъци от опаковки 

Таблица № 31 

№ Община Население Разделно събиране на отпадъци от опаковки 

 

 

 

2007г. 

200 Вг. 

 

 

 

Брой 

обхванато 

население 

% 

обхванато 

население 

Брой 

обхванато 

население 

% 

обхванато 

население 

  жители жители % Жители % 

1 Неделино 8 948 8 615 95,08 8 674 96,94 

Източник: Зелена книга на РИОСВ Смолян за 2008г. 

 

Към момента в системата за разделно събиране на отпадъците от всички населени места 

на община Неделино обхванатото население е приблизително - 92%. 

Конвенционалните пластмасови опаковки и най-вече полиетиленовите торбички освен 

отрицателни въздействия върху околната среда представляват и чисто визуален и хигиенен 

проблем реално във всички населени места в България. Поради този факт много населени 

места в България обсъждат въвеждането на забрана върху полиетиленовите торбички и 

замяната им с биоразградими или въвеждането на пазарни стимули за насърчаване на по-

широката употреба на биоразградими опаковки. Известно е, че съществуват пластмасови 
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материали, които са напълно биоразградими. Целесъобразно е общината да насочи политиката 

си към използване на опаковки, които са биоразградими. Съществуват добри практики в това 

отношение, които общината може да се ползва и усъвършенства. 

Например общинският съвет би могъл да приеме да се дава отстъпка (около15-процентна) от 

таксата за битови отпадъци на търговци, които използват само биоразградими торбички и 

опаковки.
1
 В някои градове в страната също се обсъжда въвеждането на биоразградими 

торбички във всички големи хипермаркети на територията на общината
2
. 

2.5.3.3.1.4 Биоразградими отпадъци 

Съгласно Директива 1999/31/ЕС Р.България трябва да постигне поетапно намаляване на 

биоразградимите отпадъци, постъпващи в депата. За постигане на целите по отношение на 

биоразградимите битови отпадъци е разработен проект на Национален стратегически план за 

поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, презназначени за 

депониране. В съответствие с този план, общините трябва да предвидят конкретни мерки за 

третиране на биоразградимите отпадъци с оглед намаляване количествата за депониране. •   

Вариантите за управление на биоразградимите отпадъци след като са събрани (разделно или 

със смесените битови отпадъци) са: анаеробно разлагане, компостиране, изгаряне и депониране. 

В момента в България няма изградена система за разделно събиране на биоразградимите 

битови отпадъци. Нейното изграждане се очаква да започне в периода 2009-2013. В 

домакинствата на малки населени места обаче вече се прилагат системи за домашно 

компостиране, при което биоразградимите битови отпадъци се компостират в затворени или 

отворени съдове. В периода до 2006 година, в системата за домашно компостиране са обхванати 

25 населени места и общо около 5500 семейства. Този въпрос е засегнат и в „Развитие на 

инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013г", документ, разработен във връзка с оперативна програма "Околна среда 2007 

- 2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

ЕС - април 2009г - Дирекция „Кохезионна политика за околна среда" МОСВ. 

Цели за управлението на биоразградими битови отпадъци в периода 2009-2013: 

• до 20 Юг. биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране трябва да 

бъдат намалени до 75% от общото тегловно количество на биоразградимите битови 

отпадъци, образувани през 1995г.; 

• до 201 Зг. количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за 

депониране, трябва да бъдат намалени до 50% от общото тегловно количество на 

биоразградимите битови отпадъци, образувани през 1995г. 

За тази цел Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 

предвижда различни мерки, които могат да бъдат обобщени в няколко основни елемента: 

• въвеждане на разделно събиране и третиране на „зелени" отпадъци, генерирани от 

дейностите, свързани с поддръжката на зелените площи в градовете - тази мярка е 

особено важна, тъй като анализът показва, че компостиране без разделно събиране не е 

рентабилно; 

• насърчаване на домашното компостиране особено в райони, които се характеризират с 

голямо количество биоразградими отпадъци като еднофамилни къщи в селата и 

еднофамилни къщи тип „вила" в предградията. За такива места е подходящо да 
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продължи въвеждането на домашното компостиране, тъй като хората често имат собствени 
градини и поради това са по-добре информирани за почвата, растенията и торовете, което ги 
прави по-възприемчиви към идеята за събиране и компостиране на биоразградимите отпадъци. 
Още повече, такива райони са по-рядко населени и организираното    разделно    събиране    на    
"зелени"    отпадъци    би    оскъпило експлоатационните разходи на системата. Съгласно 
НПУДО, се предвижда от тази мярка да бъдат обхванати до 2010 г. 70000 домакинства, а до 
2013 г. - общо 89000; Стратегията за региони, които генерират по-малко от 1000 тона/година (t/y) 
отпадъци, подходящи   за  компостиране,   ще  бъде  да  се  насърчава  дребномащабно  
домашно компостиране на биоразградими отпадъци. 

На територията на община Неделино липсват системи за намаляване на 

биоразградимите отпадъци. Съгласно разработения Морфологичен анализ на отпадъците 

постъпващи на регионалното депо, може да се направи заключението, че очакваното количество 

биоразградими отпадъци от община Неделино ще бъде около 574t/y. Следователно ще бъде 

най-подходящо в общината да се развива домашното компостиране. Мерките за насърчаване на 

домашното компостиране и въвеждане на разделно събиране не са предмет на финансиране по 

„Оперативна програма околна среда 2007-2013г." и следва да бъдат финансирани от други 

източници. 

Необходимо е общината да разработи стратегия за поощряване на разделното събиране на 

отпадъците и на домашното компостиране. Съществуват добри практики в това отношение. Би 

било полезно да се развие местно производство на домашни компостери, или да се организира 

доставка на такива отвън. Компостерите са прости по естество контейнери от рециклирана 

пластмаса, които позволяват на хората да преработват органичните си отпадъци, превръщайки 

ги в екологично чист хумус/компост. Те са с различен обем, така че всеки да намери това, което 

отговаря на неговите нужди. 

Държавата, респективно общината има интерес от това хората сами да компостират и така да 

затворят цикъла още в домовете си. Това спестява пари от повече сметоизвозващи коли, от 

повече курсове на същите тези коли, от средства за нови компостиращи заводи, на депата се 

депонират по-малко отпадъци, което удължава живота им, намалява се образуването на метан в 

депата (газ с висок потенциал за глобалното затопляне) и се създават полезни вторични 

продукти като компост, който може успешно да се използва в земеделието и за рекултивация на 

терени и т.н. Това си има и друга страна. Европейският опит показва, че хората, които 

компостират у дома, плащат по-малка такса смет, тъй като преработват 60-70% от органичните 

си отпадъци. Тази добра практика следва да намери приложение и в общинската политика по 

отношение за биоразградимите отпадъци. Общинската администрация трябва да организира 

образователни кампании сред населението за ползите от компостиране и рециклирането като 

цяло. Необходимо е да се организира, респективно да поощрява достъпът до различни 

компостери, градински, домашни, немеханични, механични и пр. за които е била проведена 

разяснителна кампания. 

2.5.3.3.1.5 Улична смет - код 20 03 03 (отпадъци от почистване на улици) 

Събраната улична смет се изхвърля от работниците по чистотата. Няма данни за 

нейното количество. Отпадналата растителна маса от зелените площи е идеален материал за 

компостиране, но това все още не се практикува. Със заповед на кмета през пролетта в Община 

Неделино се извършва пролетно почистване от населението. Фирмата отговорна за 

сметосъбирането почиства от зимното опесъчаване и измива улиците. 
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2.5.3.3.1.6 Обемисти отпадъци 

Такива са домакинските електроуреди, мебели и всички останали отпадъци непопадащи в 

другите категории. Големогабаритни (обемисти) отпадъци от домакинствата, както и 

биоразградими отпадъци от дворовете се извозват от специализирано звено „Чистота" 

 
 
при Общинска Администрация Неделино. В общината има установена практика през пролетта да 
се съставя график с местата, където ще бъдат събирани такъв тип отпадъци, който се 
разпространява сред гражданите. Фирмата отговорна за сметопочистването да минава по 
установения график с бордови коли и отпадъците да се извозват на депото. В по-малките 
населени места от община Неделино тази дейност вероятно няма да се налага със същата 
честота, тъй като там не се очаква масовото изхвърляне на обемни отпадъци. Необходимо е 
общината да прецени колко често и дали изобщо тази дейност се налага в малките населени 
места и да реагира адекватно на нуждите на населението. 

2.5.3.3.1.7 Производствени отпадъци. 

Съгласно  предоставената  информация  от  община  Неделино  количествата  на 
производствените отпадъци за периода 2006-2008г. са дадени таблично (табл. ……) 
За управлението на производствените отпадъци са отговорни съответните предприятия, при 
чиято дейност те се образуват. Общинската програма трябва да съдържа и данните за 
производствените отпадъци, образувани на територията на общината. Тази информация е 
необходима, тъй като по-голямата част от малките генератори на производствени отпадъци не 
разполагат със собствени съоръжения за обезвреждане и ползват наличните съоръжения за 
обезвреждане на битови отпадъци. В тази връзка, както и за изпълнение разпоредбите на ЗУО, 
те са длъжни да представят в общините, на чиято територия се извършва дейността, своите 
програми, с цел включването им в програмата на съответната община. При планирането на 
капацитета на общинската инфраструктура за третиране на отпадъците следва да се отчетат и 
количествата отпадъци от производствените предприятия, които не разполагат със собствени 
съоръжения за обезвреждане /оползотворяване/. Основните източници на производствени 
отпадъци са по-големите производствени единици, съсредоточени основно в общинските 
центрове. 

Производствените отпадъци съгласно информацията, предоставена от община 
Неделино са дадени в долната таблица 

Таблица №32  Производствени отпадъци 

 № Вид на отпадъка Количество (тона) Код     на 

отпадъка 

1 Производствени неопасни отпадъци 2006г. 2007г. 2008г. •  

1.1 От дървопреработваща промишленост 15 18 20 03.01.05 

1.2 От шивашката промишленост •  0,085 0,260 20.01.11 

 
Необходимо е общинската администрация и РИОСВ да водят точна отчетност за генерирането 
на производствени отпадъци на територията на община Неделино. В тази връзка е необходимо и 
повишаване ефективността на упражнявания контрол на производствените единици от страна на 
компетентните органи на територията на общината. Усилията на общинската администрация и 
на РИОСВ следва да се насочат към целта всички предприятия на територията на общината да 
бъдат обхванати в системата на отчетност за образувани производствени отпадъци и годишни 
отчети за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци, които се формират от производствената 
дейност на предприятията. 
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Необходимо е отчетността в това направление да се подобри и да бъдат обхванати всички 
предприятия генериращи производствени отпадъци. Липсват точни данни за количеството на 
производствените отпадъци, които ще се депонират на регионалното депо. Всички регистрирани 
производствени отпадъци се водят на отчет в РИОСВ Смолян, която провежда и контрола по 
изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. 

 Автомобилни гуми (код 160103 излезли от употреба гуми) 
Излезлите от употреба автомобилни гуми следва да се предават на лица, които имат 

разрешително по чл. 37 от ЗУО или в центровете за разкомплектоване на ИУМПС. 

Няма данни за количеството на излезлите от употреба автомобилни гуми. В община Неделино 

понастоящем има наложена практика за управление на ИУМПС, които се преместват на 

специално отреден за целта терен. От там специализирана фирма от Златоград („Калър" - 

ЕООД-София с Разрешително № 11-ДО-166-00- за ИУМПС), обслужваща и община Неделино се 

заема с по-нататъшното третиране на този вид отпадък. Аналогично на практиката с ИУМПС на 

специално отредения за разкомплектоване терен на ИУМПС могат да се предават и излезлите 

от употреба автомобилни гуми. 

 Утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (код 190805 - утайки от 
пречистване на отпадъчни води от населени места) 

 

 

По програма „REAP" на ЕС е разработен Национален план за третиране на утайките от 

Градски Пречиствателни Станции за Отпадъчни Води (ГПСОВ) и ръководство за третиране на 

утайки от ПСОВ към него. 

В община Неделино - няма изградена ПСОВ. На 12.12.2008г. общинския съвет 

гр.Неделино приема Решение №182, съгласно което се стартира проект по оперативна програма 

"Околна среда 2007 - 2013г." по договора за безвъзмездна финансова помощ по проект № 58-

131-58-58 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на 

водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ 

на гр.Неделино". 

Необходимо е общината да изготви програма за управлението на утайките от ПСОВ, като тази 

програма ще се яви неделима част от общинската програма за управление на отпадъците. 

 

2.5.3.3.1.8  Опасни отпадъци 

С писмо на община Неделино с изх. №92-00-184/28.08.2009г. е предоставена 

информация относно генерираните отпадъци в общината. В информацията не са посочени 

опасни отпадъци. В зелената книга на РИОСВ - Смолян за 2007 и 2008г. се отбелязва, че на 

територията на община Неделино няма генерирани опасни отпадъци. По тази причина те не са 

посочени. 

Производствени опасни отпадъци 

Съгласно „Програма за опазване на околната среда на община Неделино2008-2013г." на 

територията на община Неделино няма фирми, които да генерират опасни отпадъци. 

Необходимо е общинската администрация и РИОСВ да водят точна отчетност за 

генерирането на производствени отпадъци на територията на община Неделино. В случай, че в 

следствие на бъдещо инвестиционно намерение, или по друга причина на територията на 

община Неделино започне генерирането на опасни отпадъци, следва да се пристъпи незабавно 

към тяхното обезвреждане/оползотворяване посредством предават на лицензирани фирми, а 
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тези, които не могат да се оползотворят на съответния етап, се съхраняват на територията на 

предприятията. Компетентните органи следва незабавно да се погрижат за водене на стриктна 

отчетност по силата на действащото за момента нормативна уредба. 

Медицински отпадъци 

Медицинските отпадъци имат някои по-специфични характеристики и изискват специално 

третиране. Болничните отпадъци могат да носят зарази, поради което следва да бъдат отделени 

от другите смесени отпадъци, за да се избегне заплахата за общественото здраве. В тези 

отпадъци се включват превръзки, остатъци от лекарства и опаковки, лабораторни проби, 

използвани инструменти и системи, хирургически отпадъци и др. Здравното обслужване на 

населението в община Неделино се осъществява по възприетият модел - доболнична помощ. 

Проблемът с депонирането и обезвреждането на болничните отпадъци не е решен цялостно. 

Дейностите с отпадъците от лечебните заведения следва да се извършват в съответствие с 

нормативните актове по управление на отпадъците. Съгласно Национална програма за 

управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 2009-201 Зг. Лечебните 

заведения в страната притежават утвърдени програми за управление на отпадъците и имат 

сключени договори с транспортни фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране 

или ги третират в собствени съоръжения. В последните години, броят на инсталациите за 

обеззаразяване на инфекциозни отпадъци чрез автоклавиране и микровълново третиране 

значително се е увеличил в национален мащаб. Въведени са в експлоатация 18 бр. съоръжения 

за стерилизация и дезинфекция на инфекциозни отпадъци и 2 инсинератора за опасни болнични 

отпадъци в гр. София (на територията на ВМА и МБАЛ „Света Екатерина"). 

В община Неделино няма отчетност по отношение на медицински отпадъци. Като 

доболнична помощ в РЗОК Смолян има регистрирани 6 практики на общопрактикуващи лекари 

на територията на община Неделино, както и 2 стоматологични практики. Болничната помощ в 

община Неделино се осъществява в съседните общини и в регионалния център. Съгласно 

програмата за опазване на околната среда на община Неделино 2008-2013г. община Неделино 

разполага с Медицински център, и частни фирми и дружества в областта на здравеопазването. 

Събирането и обезвреждането на медицински отпадъци в общината не е решено. 

Общопрактикуващи лекари на територията на община Неделино, регистрирани в РЗОК: 

• ЕТ "Д-р Виктор Бабачев' 

• ЕТ "Д-р Димитър Стефанов" 

• ЕТ "Д-р Милка Любомирова" 

• ЕТ "Д-р Розалинка Русева-Пейчева" 

• ЕТ "Д-р Румен Младенов" 

Стоматологични практики на територията на община Неделино, регистрирани в РЗОК 

• ЕТ "Д-р Мариана Германова-АПМПДМ-ИП" 

• ЕТ"Д-р Владимир Германов-АПМПДМ-ИП" 

Недопустимо е в община Неделино да отсъства отчетност по отношение на медицинските 

отпадъци. Необходимо е общинската администрация и РИОСВ Смолян да предприемат 

незабавни действия към водене на стриктна отчетност на генерирането и съответното 

ефективно третиране/обезвреждане на този вид отпадък. 

Излезли от употреба моторни превозни средства (код 16 01 04* излезли от 

употреба превозни средства) 
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Събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС, следва да се извършва в 

съответствие с изискванията на : 

- Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства. В сила от 

01.01.2005 г. Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г. Обн. ДВ. бр. 104 от 26 Ноември 2004г., с 

изменения и допълнения. 

- Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, приета с 

ПМС № 311 от 17.11.2004г., обн. ДВ бр.104 от 26.11.2004г., в сила от 01.010.2005г. с изменения и 

допълнения 

В община Неделино понастоящем има наложена практика за управление на ИУМПС 

както следва: При пребиваване на излязло от употреба МПС върху общински терен, отговорните 

органи издават предписание за преместване на ИУМПС върху специално отредения за 

разкомлектоване терен. От там специализирана фирма от Златоград се заема с по-нататъшното 

третиране на този вид отпадък. 

Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (код 16 07 08* отпадъци, 

съдържащи масла и нефтопродукти) 

При третирането им следва да се спазват изисква Наредбата за изискванията за 

третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС 

№230 от11.11.2005г. (обн. ДВ, 5р. 90 от 2005г.). 

В община Неделино има 2 бензиностанции на чиято територия има определени места за 
предаване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти. Лицензираната фирма, 
обслужваща Златоград, обслужва и община Неделино по отношение на отработените 
масла и отпадъчни нефтопродукти. 

В община Неделино следва да се създаде стриктна отчетност на количествата генерирани 
отпадъци от този вид. 
Луминесцентни и живачни лампи и (Код 20 01 21* Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи живак). 
За излезлите от употреба луминесцентни и живачни лампи е необходимо е да се спазва 
Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 
третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - ДВ, бр.36 
от 2 май 2006г., с изменения и допълнения. В национален мащаб лиценз за обезвреждане на 
луминесцентни и други лампи съдържащи живак притежава фирма „Бал Бок инженеринг" ООД 
гр.София, като инсталациите за обезвреждане са изградени извън територията на Р България. 
Луминесцентните и живачни лампи от обществените сгради и производствените предприятия 
следва да се съхраняват в обособени складове при спазване изискванията в раздел II, чл.ЗЗ /3/ 
на Наредба за управление на отпадъците в община Неделино. Община Неделино не разполага с 
информация за количествата генерирани отпадъци от Луминесцентни лампи, излезли от 
употреба акумулатори и батерии, опаковки от химикали и разтворители, бои и лакове, филтри от 
МПС. 

В община Неделино до момента няма данни за осъществено организирано събиране и 
предаване на тези опасни отпадъци за обезвреждане на лицензирана по чл. 37 от ЗУО фирма 
или организация по оползотворяване. 
Батерии и акумулатори Батерии и акумулатори (код 20 01 33* батерии и акумулатори, 
включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, 
съдържащи такива батерии) 

 
Негодните акумулатори и батерии, които се генерират на територията на община 

Неделино, е необходимо да се съхраняват в обособени складове за временно съхранение, 
отговарящи на Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и 
акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с 
ПМС №134 от 2000г. (обн. ДЗ, бр. 61 от 2000г.). 
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Поради все още неустановена практика в община Неделино за третиране на този вид 
отпадък, РИОСВ Смолян е изготвила предписание до община Неделино за организиране на 
разделно събиране на батерии и акумулатори, като е предоставен списък с лицензирани фирми 
за извършване на този вид услуга. Понастоящем община Неделино е стартирала процедура по 
сключване на договор с фирма от предоставения й списък и за организиране на събиране и 
третиране на този вид отпадъци по надлежния ред. 
 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)(код 200135* излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 200121 и 
200123, съдържащо опасни компоненти) 

 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е необходимо да се съхраняват и 
транспортират в съответствие с изискванията Наредбата за изискванията за пускане на пазара 
на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (обн. ДВ., бр.36/2006г.) с изменения и допълнения. 

Фирмите, които се занимават със съхраняването и транспортирането на ИУЕЕО трябва да 

притежават разрешително по чл.12 от ЗУО. За извършване на дейности по управление на 

ИУЕЕО кметът на община Неделино следва да сключи договор с лица, извършващи дейности по 

събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване 

и обезвреждане на ИУЕЕО, притежаващи разрешително по ЗУО. Кметовете изготвят и 

утвърждават график за събирането на ИУЕЕО, включващ не по-малко от 2 дати годишно. 

Графикът се изготвя съвместно с лицата, имащи съответното разрешително и се обявява чрез 

средствата за масово осведомяване. 

По информация от общинската администрация на територията на община Неделино работи 

фирма ДИЕМ 56 ООД с разрешително №37-10 от 2001г. за изкупуване и търговска дейност с 

черни и цветни метали, както и за ИУЕЕО. Дейността на фирмата е периодично, тъй като този 

вид отпадък отпада от населението периодично. Общината обявява определени дни, за които се 

уведомява населението, през които на отредена за целта площадка се предават отпадъци от 

ИУЕЕО. Площадката се намира в урегулиран имот с 612m
2
 площ. 

Пестициди (код 20 01 19* пестициди) 

По отношение на пестицидите няма промяна през 2008г. В Смолянска област излезлите от 

употреба с изтекъл срок и негодни препарати се съхраняват в 4 склада като количеството им 

възлиза на 76,42 t и не са приемани нови количества. След вземане на решение на национално 

ниво за третиране на този вид отпадък, следва да се пристъпи към изпълнение на нормативните 

предписания. 

Опасни отпадъци от домакинствата 

Опасните домакински отпадъци могат да се групират в следните категории: 

• Бои, вкл. лепила, мастила, смоли; 

• Масла (минерални и растителни); 

• Разтворители; 

• Миещи и почистващи препарати; 

• Луминесцентни лампи и други живак съдържащи отпадъци; 

• Пестициди и изкуствени торове; 

• Батерии и акумулатори; 

• Лекарства; 

• Киселини и основи; 

• Рентгенови/ фото химикали; 
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• Опаковки от опасни продукти; 

• Други (неизвестни) опасни отпадъци от домакинствата. 

Освен опасни отпадъци да бъдат приемани и пневматични гуми, които трябва да бъдат 

отделени от общия отпадъчен поток, тъй като за тях има забрана за депониране. 

Препоръчително е община Неделино да обмисли възможността да организира 

събирането на опасните отпадъци от бита при източника на образуване. Предлага се услугата по 

събиране на тези отпадъци да се извършва два пъти годишно, като се използва специализиран 

автомобил, пътуващ по населените места. Мобилният събирателен пункт ще приема опасни 

отпадъци от домакинствата, малкия бизнес и търговския сектор. Той трябва да отговаря на 

изискванията за превоз на опасни отпадъци по пътища. В началото мобилният събирателен 

пункт ще се обслужва от шофьор и оператор на едносменен режим. Опасните отпадъци от 

домакинствата и малкия бизнес посредством мобилния събирателен пункт могат да се предават 

за временно съхраняване, смесване, опаковане и подготовка за транспортиране до 

преработвателните в Център за приемане на отпадъци, който да се изгради на територията на 

общината на подходяща за целта площадка. 

 

ТЕНДЕНЦИИ: 

Тенденциите за нивата на образуване на БО, СО, ПО и 00 могат да бъдат обобщени както 

следва: 

• Количествата на образуваните битови отпадъци ще нарастват, в резултат на очаквания 

икономически растеж, повишаване на доходите и потреблението на домакинствата. 

Независимо от това, може да бъде предположено стабилизиране на количествата БО, 

отчитано от общинската администрация, в резултат на засилване на контрола от нейна 

страна и подобряване качеството на постъпващата информация. 

При определянето на тенденциите за образуването на производствени неопасни отпадъци 

следва да се отчетат колебанията в дейността на различните промишлени сектори и големите 

генератори на отпадъци. Бъдещото развитие на отраслите, които са основни причинители на 

отпадъци, като енергетика (ТЕЦ), машиностроителната, текстилната и хранително-вкусовата 

промишленост, ще бъде определящо за общото количество на образуваните отпадъци. • В 

средносрочен и дългосрочен аспект може да бъде прогнозирано намаляване на количествата на 

образуваните опасни отпадъци, в резултат на изпълнението на мерките, предвидени в 

съответните фирмени програми, свързани с предотвратяване на образуването и намаляване 

съдържанието на опасни вещества в отпадъците. Поради големите разходи и растящата 

обществена съпротива, свързани с отреждането на терени и строителството на депа или други 

съоръжения за третиране на отпадъци, навсякъде по света правителства, общности и компании 

се насочват към по-разумен подход от икономическа и екологична гледна точка, свързан с 

намаляване на обема генерирани отпадъци, които се налага да бъдат обезвреждани. Бихме 

препоръчали община Неделино енергично да насочат усилията си в тази посока. Така 

наречената стратегия „Нулеви отпадъци", която е вече и национална стратегия за Република 

България започва да се налага и у нас поради голямата й ефективност при решаване на 

проблема свързани с отпадъците. Съществуват множество добри практики по света от преди 

няколко десетилетия в тази насока, от които нашата страна трябва да почерпи опит, за да 

усъвършенства практиките по управление на отпадъците по места. Същността на стратегията е 

свързана с промяна в мисленето от управление на отпадъците в посока управление на 

ресурсите и материалите в процеса на проектиране, производство, употреба и затваряне на 
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жизнения цикъл на продуктите. Тъй като единствената позната система със 100% ефективност е 

природата. „Нулеви отпадъци" работи в същата насока, включвайки дейности за намаляване на 

обема и токсичността на генерираните отпадъци, разделно събиране, рециклиране, 

компостиране, поправка и повторна употреба на продуктите и материалите. Нуждата от 

прилагане на подобна стратегия се подчертава от факта, че близо 94% от материалите, 

използвани за производството, стават отпадъци още преди да е произведен самия продукт, а 

80% от продуктите изхвърляме до 6 месеца след производството им. Предимствата на 

стратегията „Нулеви отпадъци" са много. Тя предлага устойчиво управление на отпадъците и 

намалява замърсяването на околната среда; избягва изграждането на скъпи и замърсяващи 

инсталации за изгаряне и сметища за отпадъци; спестява огромно количество ресурси, като 

намалява нуждата от добив на природни ресурси и свързаните с това икономически, социални и 

екологични разходи; създава нови работни места (в пъти повече отколкото при изгарянето или 

депонирането); осъществява връзки между местните и централните власти, местните общности 

и индустриалното производство, които гарантират прозрачността, демократичността, 

устойчивостта и екологичната съобразност при управлението на отпадъците и ресурсите. 

Законодателните инициативи са най-силното оръжие в ръцете на общностите, 

респективно общините, решили да работят за редуциране на потока отпадъци. Те могат да 

включват въвеждането на нормативни актове, свързани със забрана/ограничаване 

производството и употребата на определени продукти, забрана за изхвърляне или изгаряне на 

материали и продукти, които подлежат на рециклиране, компостиране или повторна употреба, 

въвеждане на мерки за отговорност на производителя, за облекчения при плащане на такса 

битови отпадъци за тези, които осъществяват на практика политиката за „Нулеви отпадъци". 

2.5.3.4   СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА ЗА ПРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Предмет на настоящата част от програмата е съществуващото състояние на дейностите 

по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците в община 

Неделино. 

Съгласно първоначалния проект съществуващото депо за ТБО гр.Мадан е създадено да 

обслужва само община Мадан и е заложено с експлоатационен период 25 години. 

Строителството и експлоатацията на депото е предвидено да се извършва на пет етапа. 
Въведено е в експлоатация през 2003г., след изграждане на първи етап. До средата на 2007г. са 
изградени и въведени в експлоатация първи, втори и трети етап. Съгласно НПУДО от месец юли 
2006г. на депото се обезвреждат отпадъците от трите общини - Мадан, Златоград и Неделино с 
общо население 39450 жители. Експлоатацията на депата в общините Златоград и Неделино е 
преустановена през м. август 2006г. 
Регионалното депо е изградено на мястото на съществуващото общинско депо, поради което 
старите отпадъци са прехвърлени и предепонирани на новата площадка. При средно количество 
на депонирани отпадъци 772.40t месечно, по преценка на РИОСВ Смолян е гарантиран 
експлоатационен период от 4 години. Последното налага да се проектира и реализира 
разширението му, което да гарантира експлоатация поне още 25 години. Тъй като площадката 
позволява увеличаване капацитета на депото, през 2007г. трите общини подписват меморандум 
за проектиране на разширението му. Проведена е процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на регионално депо за 
ТБО гр.Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините 
Мадан, Златоград и Неделино". Съгласно подписан Договор № 05-П-02/31.03.2009г с „Глобъл 
Инвайърмънт" - консорциум между „Реко - инженеринг" ЕООД и „Евроконсулт - СЕЛ" ООД е 
изготвен инвестиционен проект "Разширение на регионално депо за ТБО гр.Мадан и 
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изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, 
Златоград и Неделино". 

Регионалното депо за ТБО гр.Мадан е разположено в местност Шаренка на 3 km. 
югозападно от гр.Мадан по пътя Мадан - с.Шаренка в негативна форма на дере. Площадката, 
върху която е построено депото представлява стар отвал за руднична баластра, чиято 
експлоатация е преустановена преди 30 години. 

Оператор на депото понастоящем е фирма ЕТ „Костадин Кабаджов" - гр.Мадан (има издадено 
разрешително по чл.37 от ЗУО за дейности с отпадъци - масла и отпадъчни нефтопродукти на 
територията на община Мадан) по силата на сключен договор №11-ДУ-01 от 08.01.2007г. с 
община Мадан за експлоатация на регионално депо за ТБО в местността Шаренка за 
осъществяване на дейности по депониране на твърди битови отпадъци. Срок на действие на 
договора е за десет години - до 31.12.2016г. Операторът на депото има изготвена Фирмена 
програма за управление дейностите по отпадъците за периода 2007-2012г. 

 

2.5.3.4.1  Събиране 

Съгласно съществуващата схема за местоположение на съдовете за съхраняване на 

Таблица № 33 

№ Населено 

място 

Брой контейнери„Бобър" Периодичност на 

извозване 1 гр.Неделино 120 5 пъти/месец 

2 с.Средец 25 3 пъти/месец 

3 с.Гърнати 12 3 пъти/месец 

4 с.Изгрев 10 2 пъти/месец 

5 с. Кочани 10 2 пъти/месец 

6 с.Кундево 15 3 пъти/месец 

7 с.Оградна 10 2 път/месец 

8 с.Диманово 10 2 път/месец 

9 с.Еленка 12 3 пъти/месец 

10 с.Върли дол 8 2 път/месец 

11 с. Крайна 8 2 път/месец 

12 с.Козарка 10 2 пъти/месец 

13 с.Върлино 10 2 пъти/месец 

14 с.Тънка бара 10 2 път/месец 

15 с.Бурево 10 2 път/месец 

16 с.Дуня 5 2 път/месец 

маршрутен график за обслужваните населени места в общината. В гр. Неделино се извозва от 3 

до 5 пъти месечно, а в останалите населени места - 2 пъти месечно. 

За оптимизиране системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване със средства от 

ПУДООС се закупени допълнително съдове и техника, като през 2007г. са доставени 80бр. 

контейнери тип „Бобър" и 140 кофи „Мева" и сметоизвозваща кола „МАН". Състоянието на 

съдовете е добро. Общият брой обхванато население в съществуващата система за събиране 

на отпадъците в проценти е 100%. Периодичността на събиране и транспортиране на 

отпадъците в общините Мадан, Златоград и Неделино е съобразена с Ръководството за броя и 

вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъците, изготвено 

от МОСВ през 2004г. 
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2.5.3.4.2 Транспортиране 

Начинът на транспортиране на ТБО е съобразен с вида на съдовете, в които се събират 

ТБО и с големината на района. Основните типове транспортни средства, които се използват за 

транспортиране на битовите отпадъци до депата са: самонатоварващи автомобили и 

контейнеровози. Използват се най-различни камиони и надстройки. Транспортирането на 

отпадъците до депата се извършва със специализирани автомобили, без да се използват 

претоварни станции. В общия случай депата за отпадъци са разположени в близост до 

населените места, на отстояние 3 - 7  km. Основното предизвикателство пред фирмите, 

осигуряващи организираното събиране на отпадъци през следващите години ще бъде 

нарастването на транспортните отстояния, в резултат на преминаване към регионални 

съоръжения за обезвреждане. Видът на използвания транспорт за производствените отпадъци е 

значително по разнообразен от този при битовите отпадъци: 

Събирането и извозването на отпадъците в община Неделино се извършва от отдел "Чистота" 

към общината. Община Неделино разполага общо с 290бр. контейнери тип „Бобър" и 740бр. 

поцинковани кофи 110л, както и с два сметоизвозващи автомобила „Ман" и „Исузу". 

2.5.3.4.3 Преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане 

В общия случай съществуващите депа за отпадъци в страната са разположени в близост до 

населените места, на отстояние 3 - 7  km. Закриването на общинските депа в Неделино 

транспортирането на ТБО в регионалното депо гр. Мадан, води до нарастване на транспортните 

отстояния. Транспортирането на отпадъците от община Неделино до регионалното депо гр. 

Мадан понастоящем се извършва със специализирани автомобили, без да се използват 

претоварна станция. Съгласно изискванията на чл. 38 на Наредба № 8 за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ бр. 83/2004г.) отпадъците, които се 

приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително третиране. В проекта 

„Подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на регионално депо за ТБО гр. Мадан и 

изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, 

Златоград и Неделино" изготвен през 2009г. от консорциум „Глобъл Инвайърмънт" се предвижда 

изграждане на претоварни площадки за общините Неделино и Златоград, където ще се 

извършва предварителното сепариране на отпадъците от тези общини преди депонирането на 

битовите отпадъци в регионалното депо. 

За община Неделино е избран вариант отпадъците да се обработват предварително на 

претоварна станция, която се намира в непосредствена близост до града, от лявата страна на 

пътя за гр.Смолян. Разстоянието на площадката до гр.Неделино е 1.8km. Площадката 

представлява старо сметище на града, което е изцяло иззето и терена е рекултивиран. Площта е 

около 2.5dka, общинска собственост. В геоморфоложко отношение площадката изцяло е 

разположена в руслото и заливната тераса на реката. При експлоатацията на сметището е 

изграден воден канал от бетонова тръба, през която е протичала реката под тялото на  

сметището. В момента реката тече по същия канал, тъй като отгоре е разположен 

рекултивиращия насипен слой. Претоварната станция ще бъде оборудвана със следните сгради 

и съоръжения: дезинфекционен трап, кантар, КПП, сграда за сепариране, автомивка, трафопост, 

противопожарен резервоар. По този начин от общината ще бъдат изпълнени и разпоредбите на 

чл.38 на Наредба 8/2004г. за предварително третиране на отпадъците преди приемането им в 

депата за депониране. 
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2.5.3.4.4 Депониране 

Депонирането на отпадъци остава най-разпространеният метод за обезвреждане на БО. 
Количеството на образуваните отпадъци като цяло за страната е много голямо, което поражда 
много проблеми за депонирането на отпадъците. Капацитетът на съществуващите депа е 
недостатъчен и все по - трудно се намират терени за нови. Тези проблеми, съчетани с 
обществената съпротива, правят въпроса трудно решим. 

Основни проблеми, свързани с експлоатацията на съществуващите депа : 
• липсват заграждения за ограничаване на достъпа на хора и животни; 
• ежедневното засипване със земни маси на депонираните отпадъци, обезпечаващо 

анаеробното разлагане е малко използвана технология. 

• не се изграждат околовръстни охранителни канали за предотвратяване замърсяването на 
повърхностните води: 

• не се изграждат залесителни пояси; 

• не се измиват и дезинфектират специализираните транспортни машини и съдове за 
сметосъбиране и превозване. 

Тъй като въпросът с третирането на опасните отпадъци все още не е решен на национално ниво, 
тези които не се предават на специализирани фирми за оползотворяване, се съхраняват на 
територията на самите фирми, генериращи отпадъците. Съхраняването на тези отпадъци 
следва да се извършва при определени условия в обезопасени складове и площадки, в 
съответствие с нормативните изисквания на управление на отпадъците. Община Неделино 
следва да съблюдава тези принципи в случай, че на територията на общината бъдат 
реализирани инвестиционни намерения, генериращи опасни отпадъци. 

Съгласно заданието за проектиране, през 2007г. на регионалното депо са депонирани 
ТБО от община Неделино 2650t/y. Разстоянието от центъра на Неделино до регионалното депо е 
28 km. За община Неделино ще бъде изградена претоварна станция на специално отредена за 
целта площадка. Площадка "Старото сметище" - намира се в непосредствена близост до града, 
от лявата страна на пътя за гр.Смолян. 

Разширението на регионалното депо гр.Мадан ще приема битови отпадъци от общините Мадан, 
Златоград и Неделино. Претоварната станция на община Неделино ще бъде оборудвана със 
следните сгради и съоръжения: дезинфекционен трап, кантар, КПП, сграда за сепариране, 
автомивка. Захранването с ел. енергия на отделните сгради на площадката за сепариране на 
ТБО ще бъде осъществено от далекопровод, отстоящ на 250m от площадката, собственост на 
дружеството за пренос на електроенергия EVN (писмо изх. №111/15.10.2009г. от КЕЦ Златоград, 
EVN България). 

Захранването на площадката с вода за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди 
ще се осъществява от съществуваща водопроводна мрежа, отстояща на 1050m от площадката 
на претоварната станция (писмо изх. №РД-01-56 от 08.10.2009г. от ВиК ЕООД гр. Смолян). 

Отпадъците ще се обработват както следва: От община Неделино постъпващите сметовозни 

коли преминават през кантар за входящ контрол. От помещение в КПП, разположено в 

непосредствена близост до кантара се извършва и визуален контрол на отпадъците. За 

постъпващите отпадъци се попълват необходимите книжа. След това отпадъците се разтоварват 

на площадката пред сградата за сепариране. Сградата за сепариране на отпадъците ще бъде 

разположена така, че да се осигури лесно разтоварване на постъпващите отпадъци на 

претоварната площадка. Предвижда се да се изпълни от метална конструкция. В сградата ще 

бъде изградена съответната вентилационна и обезмирисителна система. Отпадъците се подават 

в приемна фуния на сепариращата инсталация чрез челен автотоварач от площадката. 

Мобилната инсталация за сепариране е с производителност 2-4тона на ден. Състои се от 

приемна фуния, от която отпадъците постъпват във вибриращ улей, където с помощта на ръчно 

монтиращи се решетки могат да бъдат пресявани частици с големина от 20 до 90 mm. Пресетите 

отпадъци попадат върху сортировъчна лента. Скоростта на сортировъчната лента може да се 
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настройва. От двете страни на сортировъчната лента са монтирани стабилни платформи, които 

са закрепени устойчиво, като не се влияят от вибрациите и позволяват нормални работни 

условия за обслужващия персонал - по 2 работни места от всяка страна на лентата (общо 4 

работни места). В непосредствена близост до работните места има авариен бутон за ръчно 

изключване на съоръжението. 

От постъпващите отпадъци ще се отделят ръчно хартия, картон, пластмаса, стъкло и 

метали. Хартията и стъклото ще се сортират в контейнери с вместимост 1100 литра, а 

пластмасовите и метални отпадъци ще се сортират в контейнери с вместимост 660 литра. В 

близост до сградата за сепариране ще бъде обособена площадка за временно съхранение на 

контейнерите за сепарирани материали, откъдето ще бъдат извозвани към лицензирани фирми 

за извършване на дейности за преработка на съответните материали. В сградата за сепариране 

ще бъде монтирана еднокамерна преса за балиране на хартия, картон и велпапе. Максималното 

тегло на една бала е 500 kg; максимални размери на балата 1200 х 800 х 1100 mm; необходима 

площ - под 2т
2
. В сградата за сепариране ще работи мобилна инсталация за повдигане и 

саморазтоварване на контейнери с обем 1100 1, която ще зарежда пресата за хартия и картон 

със съответната отделена фракция след ръчното сепариране. В сградата за сепариране ще 

бъде монтирана и преса за пластмасови отпадъци (бутилки и др. подобни) с обем на чувала 290 

1 - вграден с възможност за сменяне и с размери (ВхТхН) 792 х 1585 х 2040 mm 

След сепарирането, отпадъците, които ще се депонират постъпват в стационарна преса 

за отпадъци. Пресованият отпадък постъпва в свързан с пресата контейнер с капацитет 30 т
3 

с 

подвижен капак, едностранно, шарнирно свързан с корпуса. При отваряне на отвора за 

изпразване се осъществява автоматично отваряне на шарнирно свързания подвижен капак на 

контейнера за безпроблемно изсипване на пресования отпадък. Контейнерите с пресования 

отпадък, предназначен за депониране, се натоварват на специализиран камион със шаси 

Турбодизел интеркулер ЕВРО 5. Камионът ще бъде съоръжен със система за повдигане и 

натоварване на контейнери. 

След сепариране, към депото ще се отправят 2300t/y отпадъци от община Неделино. 

След претегляне на кантара и оформяне на документите, камионът се отправя към регионалното 

депо, където по обходния път, стига до тялото на депото и разтоварва пресования отпадък по 

предписаната технология на депониране на отпадъците на регионалното депо. 

2.5.3.4.5  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 

Съгласно разпоредбите на чл. 29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, всяка 

община трябва да предвиди с програмата си за управление дейностите по отпадъците, мерки за 

постигане на целите по намаляване и ограничаване образуването на отпадъци и за тяхното 

рециклиране и оползотворяване. Особено важен елемент на управлението на ТБО е 

създаването на условия за разделно събиране на някои полезни компоненти от тях като хартия, 

стъкло, метали и други с цел повторната им употреба и/или рециклиране. Съществуващата 

система за събиране на отпадъци за рециклиране като хартия, стъкло, пластмаси и метали, се 

свежда до изкупуване на разделно събрани отпадъци от населението или отпаднали от различни 

производства отпадъци. Системата е организирана независимо от общинските системи за 

събиране на битовите отпадъци, на основата на изкупвателни пунктове, събиране от мястото на 

образуване (при по-големи количества) и провеждане на периодични кампании. 

Събирането на опасни отпадъци с цел рециклиране е ограничено до изкупуване на 

оловно-кисели акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
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Състоянието във връзка с разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията 

на община Неделино е, както следва: 

Община Неделино е сключила договор за въвеждане на разделно събиране на 

отпадъците от опаковки с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД на 01.05.2007 г. 

В община Неделино основен отрасъл е дърводобивът и дървопреработващата 

промишленост. По тази причина най-голям дял имат отпадъците от дърводобива и 

дървопреработващата промишленост. Дървесните отпадъци се предават за оползотворяване на 

"Кроношпан- България" - ЕООД, гр. Бургас, "Габровница"- АД, с. Горно съхране", общ. Казанлък, 

"Топливо" - ЕООД, гр. Смолян, ТПК"Мебел", гр. Смолян. Източник: Зелена книга на РИОСВ-

Смолян за 2008г. 

По информация от община Неделино на територията на общината работи фирма ДИЕМ 

56 ООД с разрешително №37-10 от 2001г. за изкупуване и търговска дейност с черни и цветни 

метали, както и за дейности с ИУЕЕО. 

2.5.3.4.6 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания 

Неорганизираните сметища в последните години са едни от много сериозните и трудно 

разрешими проблеми. Причините за това са грубото неспазване на законите и ниско екологично 

съзнание на обществеността. Забелязва се, че дори и след проведени кампании по ликвидиране 

на тези замърсяване още през 2007 година за община Неделино, след време те отново се 

появяват на различни места. Това явление е по-характерно за селата, където контрола и 

управлението на отпадъците са на по- ниско ниво. За решаването на този проблем от страна на 

разглежданата община са предприети следните мерки относно идентифициране на 

нерегламентираните сметища през 2007г. и стартиране на дейности за тяхната ликвидация: 

• община Неделино - 13бр. 

Забележка: Данните за броя на ликвидираните нерегламентирани сметища са взети от 

Програма по опазване на околната среда - 2009-2012г. на община Мадан (стр.22). 

Опитът показва, че и след проведени действия за санирането им след време част от тях 

отново се появяват и това представлява около 20% от тях и това води до сериозни замърсяване 

на водните течения и терени от горския и земеделски фонд. 

Независимо дали замърсяването е предизвикано от изоставени или неконтролирани 

отпадъци, то представлява риск, защото може да се разпространява чрез водите и въздуха 

Нерегламентираните сметища и старите замърсявания представляват една саморазвиваща се 

система с живот докъм 50г. Особено вредни въздействия оказват биогазовете (метан и 

въглероден диоксид, по-малко сероводород и др.) и отпадъчните води, получени от самите 

отпадъци и от просмукващите се води. Тези явления могат да доведат до: 

• самозапалване на изоставените сметища; 

• замърсяване подземните и повърхносни води; 

• концентриране на гризачи и птици, които се хранят от отп. и разнасят зарази; 

• разпиляване на старата смет 

Проблеми: 

• изхвърляне отпадъци на произволни места край пътища, дерета, върху 

• земеделски и горски земи, край промишлени и строителни площадки, населени места и 

места за отдих и туризъм; 
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• много от депата и сметищата се намират на неподходящи места, в близост до нас. места, 

вододайни зони и защитени обекти; 

• не са предприети мерки за ограничаване на замърсяванията/липса на изолация по 

дъното и стените/; 

• закриване на депа и сметища без да се извърши почистване и отстраняване на 

отпадъците; 

• смесване на битови и опасни отпадъци при събирането и депонирането им. 

2.5.3.4.7. Изгаряне 

Изгарянето на отпадъци все още има ограничено приложение в страната и на практика 

не се използва като метод за обезвреждане на битови отпадъци. 

Най-голям е делът на изгаряните отпадъците от преработка на дървесина и 

производство на целулозни материали, хартия, велпапе, плоскости и мебели (над 90% от 

общото количество) и отпадъците от производство и преработка на хранителни продукти. 

Изгарянето е характерен метод за обезвреждане на болнични отпадъци - 35% от годишно 

образуваните отпадъци са изгорени в малки инсталации, които в повечето случаи не отговарят 

на съвременните изисквания. 

2.5.3.4.8 Внасяне и изнасяне 

Община Неделино не осъществява внос и износ на отпадъци. 

2.5.3.5 ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И КОНТРОЛ. 

Институционална рамка. Отговорности на институциите и местната власт 

Задълженията и отговорностите на държавните институции и местните власти във връзка 
с организирането, разрешаването, финансирането наблюдението и контрола на дейностите по 
управлението на отпадъци са регламентирани в ЗУО. 

     2.5.3.5.1.  Отговорности на институциите 

МОСВ е компетентен орган, отговорен за разработването и изпълнението на 
националната политика в областта на управление на отпадъците, в т.ч. за разработване и 
прилагане на законодателството, стратегии, програми, международни проекти, регулиране на 
дейностите в обществения и частен сектор.Част от тези дейности МОСВ извършва чрез ИАОС и 
чрез мрежата от 15 РИОСВ, които са специализирани контролно органи на министерството. 

Министерството на околната среда и водите е отговорно за разработването на 
националното законодателство за управление на отпадъците. 

Министърът на околната среда и водите издава разрешения за дейности с опасни 
отпадъци и за дейностите по обезвреждане и/или оползотворяване на битови, на строителни и 
на производствени отпадъци, които нямат опасни свойства, когато дейностите се упражняват на 
територията на повече от една РИОСВ. МОСВ определя реда за издаване на разрешения и 
контролира, включително методически, дейността на РИОСВ, във връзка с издаването на 
разрешенията. С изключение на случаите, за които се изисква издаване на комплексно 
разрешително по реда на Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС), РИОСВ издават разрешения за събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на опасни отпадъци и за дейностите по обезвреждане 
и/или оползотворяване на битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни 
свойства. РИОСВ контролират спазването на изискванията за третиране на отпадъците и на 
условията, поставени в разрешенията. 

Министерството на околната среда и водите разработва и внася в Министерския съвет 
Национална програма за управление на дейностите по отпадъците. Министерството издава 
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указания за изискванията за разработването, обхвата и съдържанието на общинските и 
фирмените програми за управление на дейностите по отпадъците. 

МОСВ изготвя годишен отчет за управление на дейностите по отпадъците в страната, 

 
който се включва в доклада за състоянието на околната среда. 

Министърът на околната среда и водите води публичен регистър на издадените 
разрешения и на регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и на закритите обекти 
и дейности. 
ИАОС към МОСВ, извършва мониторинг и събира данни за качеството на водите, въздуха, 
почвите, радиацията и отпадъците в страната. ИАОС осигурява информационно функциите на 
министерството чрез данни и анализи, осъществява екологичния мониторинг на източниците на 
отпадъци и на обектите за обезвреждане, лабораторния контрол на отпадъците и поддържа база 
данни за тях. Агенцията създава и поддържа Националната автоматизирана система за 
екологичен мониторинг (НАСЕМ). Информационната система "Отпадъци" е самостоятелна 
подсистема на НАСЕМ. Чрез НАСЕМ се наблюдават обекти, които генерират битови, 
строителни, производствени и опасни отпадъци. В бъдеще екологичния мониторинг ще включи и 
оценка на риска от стари замърсявания с отпадъци. Предвижда се събирането на данни за 
отпадъците в системата на МОСВ да бъде насочено към поетапно идентифициране, 
кодифициране и кадастриране на депата и предприятията, които са с голям реален или 
потенциален екологичен риск. 
Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, по предложение на 
министъра на околната среда и водите, се определят целеви средства за изграждане на 
съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, 
както и за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци. Наред с това, МОСВ 
осигурява финансиране за реализацията на проекти за управление на отпадъци, чрез 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ 

 

      2.5.3.5.2 Други институции, имащи отношение към управлението на отпадъците: 

► Министерството на здравеопазването участва в разработването на нормативната уредба 
по управление на отпадъците; 
► Министерство на земеделието издава разрешения за употреба на отпадъци в 
земеделието, в т.ч. за утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, компост; 
► Министерство на финансите контролира изразходването на средствата от държавния 
бюджет за изграждане на обекти за управление на отпадъците; 

► Министерството на икономиката и енергетиката упражнява контрол върху търговската 
дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издава лиценз за тази дейност и води публичен 
регистър на издадените лицензи; 

► Министерство на регионалното развитие и благоустройството контролира 
регионалното развитие и комуналните съоръжения на централно и регионално нива; 
► Националният статистически институт събира и обработва информация за битовите, 
строителните и производствените отпадъци за страната по видове, количества, икономически 
дейности, региони и др. 
 

      2.5.3.5.3 Отговорности на местната власт. 

Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на 
нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците, като 
осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които 
е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените 
поръчки ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г с изменения и допълнения. 

 
 
Кметът на общината отговаря за: 
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• осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

• събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 
и съоръжения за обезвреждането им; 

• почистването на уличните платна, тротоарите, алеите, парковите площи и т.н.; 
• избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови или строителни отпадъци; 

• разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 

• организирането и прилагане на система за разделно събиране на излезлите от употреба 
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 

• организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба 
моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване, както и определяне 
на местата и броя на тези площадки; 

• предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища; 

• определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на 
обществеността за това; 

• определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 
батерии. 

Кметът на общината е длъжен да предприеме действия за определяне на нова площадка за 
изграждане на ново съоръжение за обезвреждане на отпадъците, след като е уведомен за 
изчерпване на капацитета на действащото депо или изтичане срока на експлоатация на 
съответното съоръжение. 

Общинските съвети приемат Наредби, определящи реда и условията за изхвърлянето, 
събирането, в т.ч. разделното, превозването, претоварването, обезвреждането и 
оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на тяхна 
територия, както и заплащането на съответните местни данъци и такси за предоставянето на 
съответните услуги. 

Кметовете на общини са отговорни за разработването и изпълнението на програми за 
управление на дейностите по отпадъците за територията на съответната община. Програмите са 
неразделна част от общинските програми за околна среда и се разработват, приемат и отчитат 
по реда на Глава пета от Закона за опазване на околната среда. 

Кметовете на общините или упълномощени от тях лица контролират: 
• дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци; 
• дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на 

програмите за тяхното управление; 
• спазването на други изисквания, определени с общинските наредби. 

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и 
последващия мониторинг на депата, намиращи се на територията на съответната община. 
 
 

2.5.3.6. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПОЛИТИКА 

Управлението на отпадъците на общинско ниво се осъществява с цел да се предотврати, 

намали и/или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

Правното регулиране дейността по отпадъците и екологосъобразното им управление като 

съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и 

третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности са регламентирани в Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/, (обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003г.) с изменения и допълнения. 

Този закон е разработен в съответствие с Европейското законодателство, изискванията на 
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Европейския съюз и Директива 91/689/ЕЕС за опасни отпадъци, както и Базелската конвенция за 

контрол и трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане. С него се 

определят и изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след 

крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци. Законът 

разграничава изискванията към различните по свойства и произход отпадъци, като за целта са 

дефинирани следните класове отпадъци -битови, производствени, строителни и опасни 

отпадъци и същевременно се регламентират общите условия за извършване на дейностите по 

тяхното събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане. 

Регламентирана е йерархия за управлението на отпадъците, която поставя приоритети 

както следва: 

• първи приоритет - предотвратяването на образуването на отпадъците, 

• втори приоритет - оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно 

използване и/или извличане на вторични суровини и енергия; 

• трети приоритет - окончателно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези 

отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

С въвеждането на йерархията за управление на отпадъците се регламентират 

задължения за използването на отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен източник, 

като по-такъв начин се допринася за съхраняването на първичните природни ресурси. 

Въведени са забрани за изоставянето, неконтролираното изхвърляне и изгаряне или 

друга форма на обезвреждане на отпадъците. Задължават се притежателите на отпадъци да ги 

предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които 

имат право да извършват съответните дейности или да ги оползотворяват и/или обезвреждат 

сами, в съответствие със закона. В изпълнение на тези изисквания през 2004 г. са приети 

подзаконовите нормативни актове, които също са съобразени с постиженията на правото в 

Европейския съюз, а именно: 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци приета с ПМС №53 от 1999г. (обн. ДВ, бр. 29 от 1999 г.), 

Наредба №7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площа. 

 

 

 

2.6. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ: 
 
 

2.6.1. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: 

 

Структура на общинска администрация 
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Административни услуги 

 Технически услуги 

 Издаване на заверени копия от документи / За проекти, преписки и др./ 

 Издаване на скица за недвижим имот, вкл. и от застроителен план 

 Издаване на скица за квартал 

 Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца 

 Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - виза за 
проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) 

 Издаване на скица за недвижим имот по отменени планове 

 Удостоверение за регулационно или кадастрално положение на имот 

 Съгласувателно писмо запромяна предназн. на земед. земи и изкл. от горския 
фонд 

 Становище на гл. архитект, че за обекта не е необходимо издаване на 
разрешение за строеж 

 Одобряване на инвестиционни проекти (чл. 145, ал.1) за издаване на разрешение 
за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и 
помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по §184 от 
ПЗР на ЗИД на ЗУТ), включително и идейни проекти, по които се издава 
разрешение за строеж 

 Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и помещения (чл. 148, ал.1, чл. 152 от ЗУТ и узаконяване 
на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ), включително и идейни проекти, по 
които се издава разрешение за строеж 

 Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква одобряване 
на инвестиционни проекти (чл. 147, ал. 1 от ЗУТ) – включително огради 

 Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл. 124, ал.2 от 
ЗУТ) 

 Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл. 124 и чл. 129 от ЗУТ) 

 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи на 
градското обзавеждане, които не са свързани трайно с терена (чл. 56 от ЗУТ – в 
частни имоти) 

 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V 
категория (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ) 

 Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) 

 Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни 
настилки и вътрешно-квартални пространства (чл. 72 от ЗУТ) 

 Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл. 181 от ЗУТ) 

 Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от 
самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение (чл. 195 от ЗУТ) 

 Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот (чл. 
200 от ЗУТ) 
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 Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда (чл. 202 и чл. 
203 от ЗУТ) 

 Издаване на становище и изготвяне на проект за делба или обединяване на ПИ 
или проект за определяне на  части от сграда за делба 

 Допускане(разрешаване) изработването на комплексен доклад за инвестиционна 
инициатива на основание чл.150 от ЗУТ 

 Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание 
чл.150 от ЗУТ 

 Издаване на удостоверение за търпимост на  строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ) 

 Издаване на удостоверение за идентичност 

 Приемане и заверяване на екзекутивна документация –  

 На основание чл. 74 ал. 3 във връзка с чл. 175 ЗУТ 

 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и 
откриване на строителна площадка - На основание чл. 157 от ЗУТ 

 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за 
въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория (чл. 177 от 
ЗУТ) 

 Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право - На основание 
чл.192 ал. 8 и  чл. 193 ал.10 от ЗУТ 

 Издаване на удостоверение за ползване на строежите по предназначение 

 Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ и § 
4, ал. 1, т.2 от ЗКИР) 

 Издаване на Скица и удостоверение по чл.13 ал.4 и 5 от ЗСПЗЗ 

 Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР 

 Отразяване на промени в разписния списък 

 Попълване на приложение от данъчна декларация 

 Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и 
учебно заведение 

 Административни услуги 

  За издаване на удостоверение за наследници  

 За издаване на удостоверение за идентичност на имена  

 За издаване на удостоверение,че не е съставен акт за раждане или акт за смърт  

 За издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански 
брак,както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт  за смърт 

  За издаване на удостоверение за семейно положение  

 За издаване на удостоверение за родствени връзки 

 За адресна регистрация и / или издаване на удостоверения за постоянен или 
настоящ адрес  

 За заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Р България  
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 За заверка на покана – декларация за частно посещение в Р България на лице, 
живеещо в чужбина , на което родителите или един от тях са от българска 
народност 

 За легализация  на документи по гражданско състояние  за чужбина  

 Удостоверение за многодетна майка 

 Удостоверение за родените от майката деца  

 За всички други видове удостоверения по искане на граждани 

 За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот  

 За издаване на удостоверение за декларирани данни 

 За издаване на удостоверение за платен данък върху наследства 

 За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства 

 Издаване на заверено копие от документ ( актове, договори, заповеди, решения, 
протоколи и др. документи)  

 Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на 
собственост  

 Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по чл. 18 от 
ЗППДОП 

 Изготвяне на оценка на общински имот с цел разпореждане  

 Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък  

 Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за 
раждане; 

 Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за 
сключен граждански брак; 

 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него; 

 Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние; 

 Учредяване на настойничество и назначаване на попечител; 

 Поддържане на регистъра на населението; 

 Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на 
населението; 

 Издаване на удостоверение за наследствена пенсия. 

 Услуги по ритуали 

 Граждански ритуали  

 Изнесен ритуал по искане на граждани. 
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2.6.2. ИЗВОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ: 

Налични потенциали 

 Анализът на структурата на администрацията, разпределението по длъжности и 
определените функции показва, че съществува добра осигуреност, качество  и 
ефективност на оперативната дейност на Общината, добро качество на предоставяните 
услуги /на физически и юридически лица/ и ефикасност по отношение провеждането и 
мониторинга на изпълнението на конкретни местни политики; 

 Има потенциал за развитие на ефективни механизми за координация  между отделни 
звена в общинската администрация; 

 Съществува партньорство между общинската администрация и НПО, които подкрепят 
местната власт за реализиране на общинските политики и на конкретни проекти и 
инициативи 

Съществуващи проблеми 

 Няма ефективно действаща система за обучение, квалификация и стимулиране на 
служителите от общинската администрация; 

 Съществува недостиг на експертиза и инициатива за привличане на финансови средства, 
поддържане на ефективен диалог с бизнеса и прилагане на публично-частни 
партньорства; 

 Необходимо е задълбочаване на междуобщинското сътрудничество.  Община Неделино 
би могла да установи по-тясно сътрудничество със съседните общини с цел реализиране 
на ефективни и печеливши проекти от взаимен интерес. 

 

2.7. SWOT АНАЛИЗ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
Таблица № 34 

Силни страни Слаби страни 

 Близост до туристически центрове и 
курорти с национално значение 
(Смолян, Пампорово, Кърджали / 
Перперикон /, Златоград); 

 Възможности за развитие на 
туристическия продукт; 

 Запазена, уникална и самобитна 
природна среда, съхранени обичаи. 
Богата история и традиции, 
автентичен фолклор, съхранена 
идентичност и самочувствие; 

 Изграден туристически  
информационен център в гр. 
Неделино; 

 Добър потенциал за развитие на 
селски туризъм; 

 Изградено партъорство с 
представители на РТурция и РГърция 
на ниво община и бизнес - среди; 

 Проучени туристически ресурси; 
 Благоприятно географско положение – 

близост до границата с РГърция;  
 Наличие на защитена територия; 
 Наличие на интересни от гледна точка 

 Недостатъчна реклама. 
 Недостатъчно информационно 

осигуряване – липса на табели 
 Липса на допълнителни туристически 

услуги. 
 Концентрация на услугите и 

институциите в общинския център  
 Липса на туристическа статистика 
 Туристическите ресурси не са усвоени 

като туристически продукти и включени 
в туристическата индустрия. 

 Ограничено предлагане на 
туристически пакети 

 Липса на стратегия за дългосрочното 
развитие на туризма в  общината; 

 Миграция към други региони от 
страната и емиграция ; 

 Липса на добро публично – частно 
партньорство и партньорство между 
съседните общини в областта; 

 Липса на интернет страница на 
общината и стратегия за развитие в 
областта на туризма ; 

 Създаване на нерегламентирани 
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на туризма природни обекти; 
 Наличие на интересни от гледна точка 

на туризма обекти на културно-
историческото наследство; 

 Фолклорни традиции, които могат да 
се превърнат в туристически атракции; 
Добра достъпност на общината; 

 Развита база за настаняване и 
хранене; 

 Добър опит в осъществяването на 
туристически проекти; 

 Европейско финансиране на 14 бр. 
екопътеки; 

 Осигурено сметосъбиране и 
сметоизвозване във всички населени 
места на общината;  

 Добре съхранена природа; 
 Спряно производство на крупни 

производствени предприятия; 
 Постигната публичност и прозрачност 

в управление и разпореждане със 
собствеността; 

 Наличие на добре работещи системи 
за управление на качеството и 
система за финансово управление и 
контрол; 

 Въведено електронно управление и 
регистри на собствеността, даващи 
информираност за процесите, 
позволяващо своевременна и 
адекватна реакция при нарушение на 
договори, неплащане и др.; 

 Привлечени външни средства от ОП  
на ЕС за поддържане и енергийно 
саниране на образователната 
инфраструктура; 

 Традиции в качествено образование; 
 Висококвалифициран педагогически 

персонал и ръководства на училища и 
детски градини; 

 Добро взаимодействие между 
училища, детски градини, Общинска 
администрация, Общински съвет, РИО 
и МОМН; 

 Създадено училищно настоятелство в 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

 Управление на училище в условията 
на делегиран бюджет; 

 Осигурен училищен транспорт за 
учениците; 

 Осигурена възможност за целодневна 
организация на учебния процес; 

 Осигурено видионаблюдение и охрана 
в училищата; 

сметища; 
 Липса на добра инфраструктура и 

комуникации – пътна ,енергийна и 
съобщителна , водопроводни и 
канализационни мрежи в населените 
места; 

 Периодично замърсяване на водите на 
р. Неделинска от непречистените 
битово-фекални води на града; 

 Липса на измерване и отчетност на 
строителните отпадъци;  

 Лошо техническо състояние на 
вътрешната водоснабдителна мрежа. 

 Голям % на загубите по мрежата, на 
фона на хроничен недостиг на вода в 
някои райони на общината.  

 Липса на изградени пречиствателни 
станции за отпадъчни води и 
довеждащи колектори.  

 Слабости в координацията и връзката 
между институциите, отговорни за 
опазване на защитените територии и 
биологичното разнообразие 

 Липса на морфологичен анализ на 
отпадъците в Община Неделино 

  Ограничения брой общински имоти, 
които могат да носят приходи от наем 
или продажба поради малкия обем на 
Община Неделино. 

 Липсва представена нагледна 
информация за атрактивните страни 
на предлаганите за продажба имоти. 

 Липса на жилищни територии, 
необходими за изграждане на жилища 
на социално слаби семейства и 
наличие на незаконно строителство. 

 Слаба транспортно-комуникационна 
обезпеченост по населените места на 
Общината; 

 Липса на добра инфраструктура и 
комуникации – пътна ,енергийна и 
съобщителна , водопроводни и 
канализационни мрежи в населените 
места; 

 Неефективно управление н 
общинската собственост и общински 
фирми през годините – натрупани 
стари дългове; 

 Амортизирана материална база – 
особено по селата; 

 Ограничен финансов ресурс за 
издръжка на детските градини и на 
училищата в малките населени места. 
Същевременно непрекъснато 
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 Утвърдени традиции и ритуали в 
училищния живот; 

 Добре развита спортна и учебна база; 
 Развити извънкласни дейности; 
 Създадени условия за спорт; 
 Добри условия за развитие на 

конвенционално и биологично 
селското  стопанство в община 
Неделино; 

 Трудолюбиво население; 
 Традиции в тютюнопроизводството;  
 Агроклиматичните условия 

благоприятстват отглеждането на 
топлолюбиви и средно топлолюбиви 
земеделски култури; 

 Добро общо състояние на горските 
ресурси в общината; 

 Значително биологично разнообразие 
на територията на общината, с 
наличие на уникални защитени 
видове; 

 Добре развита специализирана 
нормативна уредба: -
законодателството съдържа ясно 
определени цели, принципи и общи 
правила за биологично производство; 

 Точни и ясни правила по отношение на 
контрола и сертифицирането на 
биологичните продукти, които 
гарантират произхода, качеството и 
проследяемост; 

 Благоприятни климатични и почвени 
условия – важни предпоставки за 
биологичното земеделие; 

 Произвежданите биологични продукти 
са с висока конкурентоспособност и 
качество; 

 Наличие на интерес от чужбина към 
биологичното производство; 

 По-високи пазарни цени; 
 По-малко интензивно използване на 

земята; 
 Постигане на по-добър баланс между 
 търсенето и предлагането на 

земеделски продукти; 
 Опазване на компонентите на 

околната среда (почви, води, 
биоразнообразие, ландшафт); 

 Развитие на селските райони; 
 По-голямо търсене на земеделски 

продукти и храни, получени по 
биологичен начин; 

 Разкрита социална услуга „ЦОП“; 
 Разкрита социална услуга „ЦСРИ“; 

увеличаващи се нормативни 
изисквания на различни институции      
/ РЗИ, МВР, МОМН и други /, свързани 
с поддържането на материално-
техническата база, с осигуряване на 
образователно-възпитателния процес, 
хранене други дейности в детските и 
учебни заведения; 

 Липса на специалисти по чужди езици 
и информационни технологии по 
селата; 

 Липса на медицински персонал и 
оборудвани здравни кабинети в 
училищата и детските градини в 
съставните селища на Общината; 

 Липса на психолози  в детските 
градини и училищата. Недостатъчен 
брой логопеди; 

 Липса на недостъпна архитектурна 
среда за деца в неравностойно 
положение; 

 Липса на настоятелства за детските 
градини; 

 Липсващи детски площадки или 
влошено състояние на 
същесвуващите; 
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 Разкрита социална услуга „ЦНСТ“; 
 Разкрита социална кухня; 
 Наличие на политическа воля на 

ръководството на общината за 
развитие на социалните услуги в 
съзвучие с държавната политика и 
нейните приоритети; 

 Добра комуникация  и сработване при 
предоставяне на услуги за хора в 
неравностойно положение между 
Община Неделино, ДБТ – гр. 
Златоград, ДСП- гр. Златоград и други 
институции; 

 Подобрено качеството на живот на 
хората с увреждания /  личен, 
социален асистент, домашен 
помощник и др./;  

 Наличие на регистрирани  НПО на 
територията на общината, които 
проявяват интерес към социални 
услуги за деца и възрастни хора;  

 Наличие на организации на 
потенциални потребители на 
социални услуги –местни структури на 
съюзи на инвалидите, съюзи на 
слепите и глухите,  на пенсионерите  и 
др.;  

 Разработена и утвърдена от Общински 
съвет Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община 
Неделино;  

 Придобит опит в написването и 
кандидатстването с проект за 
финансиране на социални услуги пред 
ОП на ЕС и други финансови донори; 

 Придобит опит в управление на 
проекти със социална насоченост; 

 Квалифициран персонал предоставящ 
социалните услуги; 

 Осигуряване на здравословна, 
качествена и разнообразна храна за 
потребителите; 

 Подобрено качество и условия, при 
които се осъществява храненето на  
потребителите; 

 Осигурен правилен режим на хранене; 
 Създадени на работни места в сектора 

на социалната икономика и 
осигуряване на възможност за 
преодоляване на бедността за 
безработни лица;  

 Придобити на знания, умения и опит 
за предоставяне на социалните 
услуги; 
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Възможности Заплахи 

 Финансиране на инфраструктурни 
проекти по европейските програми; 

 Промени (поощряващи туризма) в 
националната политика 

 Развитие на вътрешния туристически 
пазар, повишаване на жизнения 
стандарт в страната 

 Подобряване на кредитната среда за 
микро- и малки предприятия в 
България предлагащи продукти и 
услуги в областта на туризма. 

 Създаване на добро публично – 
частно партньорство и привличане на 
инвестиции за развитието на туризма; 

 Проучване за находища на минерални 
води ; 

 Възстановяване на стари занаяти и 
обичаи; 

 Развитие на туристическия продукт и 
утвърждаване на региона като център 
на развитие на селския туризъм  ; 

 Утвърждаване на общината като 
екологично чист регион ; 

 Възраждане на традициите и 
създаване на добра материално – 
техническа база за развитие на спорта 

  Създаване на публично –частни 
партньорства за рециклиране на част 
от отпадъците и привличане на 
инвестиции;  

 Изготвяне на стратегия за 
дългосрочно управление на 
общинската програма за „Опазване на 
околната среда“; 

 Обучение на населението в 
осъществяването и стимулиране на 
разделното събиране на отпадъците. 

 Обучение на подрастващите и 
Общинска политика за опазване на 
биоразнообразието в общината 

 Осигуряване на средства от 
Европейски фондове по националните 
оперативни програми за поддържане, 
ремонт и реконструкция, както и 
придобиване на общинска 
собственост. 

 Придобиване на нови имоти – 
общинска собственост – безвъзмездно 
от държавата или чрез отчуждаване от 
частни лица при необходимост. 

 Изготвяне на стратегия за 
дългосрочно управление на 
общинската собственост, с оглед 

 Финансова необезпеченост на 
инвестиционни регионални проекти  

 Липса на информация за източници за 
финансиране 

 Липса на стратегически инвеститори 
 Ограничен интерес на чуждите 

инвеститори към района и малките 
общини поради липса на информация 
и добри комуникации. 

 Влошаване на демографските 
фактори /изтичане на квалифицирана 
работна ръка , младежи и 
обезлюдяване на селските райони/ 

 Нереално високи очаквания от туризма 

и печалбите 

 Финансова необезпеченост на 

инвестиционни регионални проекти 

 Недостатъчно бюджетни средства за  

капиталови разходи; 

 Недостиг на бюджетни средства за 

превантивни  дейности за опазване на 

околната среда; 

 Опазване околната среда - липса на 

култура в населението, повод за 

създаване на нерегламентирани 

сметища  

 Задълбочаване на световната 

икономическа криза и още по- силно 

намаляване на покупателната 

способност на хората и в размерите на 

бизнеса. 

 Промяна на политиката  и действията 

на местната и централната власт  в 

областта на предоставяне на 

държавно имущество. 

 Промяна на отношението на ЕС  и 

Европейската комисия към  страната и 

намаление или спиране на средствата 

по оперативни  програми. 

 Трайна тенденция към намаляване 

броя на децата в детските градини и 

училищата в съставните селища на 

Общината; 

 Закриване или сливане на училища 

поради намален брой ученици; 

 Неблагоприятни социални фактори: - 
проблеми в системата, безработица, 
нарастване на агресията при децата, 
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привличане на крупни инвеститори  и 
използване на човешките ресурси, 
свободните мощности и материално-
техническа база ; 

 Привличане на допълнителни 
средства чрез проекти и спонсори; 

 Повишаване ефективността на 
отопляемост и намаляване на 
разходите за издръжка на сградите 
чрез саниране и въвеждане на 
алтернативни източници на 
отопление; 

 Поетапно реновиране на площадките 
в детските градини  и училищата в 
съответствие с НАРЕДБА № 1 / 
12.01.2009г. за условията и реда за 
устройство и безопасността  на 
площадките за игра / ДВ.бр.10/2009г./; 

 Осигуряване на медицинско 
обслужване в детските градини и 
училищата в съставните селища на 
общината; 

 Стимулиране на учителите за 
повишаване на тяхната  
квалификация; 

 Подпомагане процеса на 
утвърждаване на собствен стил за 
всяко училище  и всяка детска 
градина; 

 Подкрепа на дейността на 
настоятелствата за училища и детски 
градини; 

 Финансово стимулиране на ученици с 
изявени дарби в сферата на спорта, 
науката и изкуството – отпускане на 
стипендии и еднократно подпомагане; 

 Целогодишно ангажиране на 
учениците от цялата община, 
включително и в периода на 
ваканциите, чрез развитие на 
извънкласната и извънучилищната 
мрежа /ЦОП – Неделино /; 

 Финансиране на проекти по 
европейските програми / ПРСР/ ; 

 Привличане на инвестиции за 
развитие на биологично и 
алтернативно земеделие; 

 Производство на екологично чисти 
продукти; 

 Създаване на добро публично – 
частно партньорство и привличане на 
инвестиции за развитие и 
модернизация на земеделски 
стопанства; 

демотивация на учениците за учене и 
образование и на учителите за 
качествен педагогически труд; 

 Отрицателни демографски процеси в 

региона - нисък естествен прираст, 

миграция в чужбина, обезлюдяване на 

селските райони; 

 Ниска покупателна способност на 

населението; 

 Конкуренция от страна на съседни и 

други държави; 

 Неправилно използване на природните 

ресурси може да доведе до погрешни 

схващания за биологичното 

производство и неверни заключения; 

 Неефективно усвояване на средствата 

по Европейските и национални 

програми; 

 Нежеланието за обединяване от 

страна на земеделските 

производители, преработватели и 

търговци 

 Липса на складови помещения за 

съхраняване на продукцията; 

 Липса на камери за шоково 

замразяване на бързо развалящите се 

продукти от земеделски произход; 

 Липса на маркетинг и реклама на 

продуктите в община Неделино; 

 Неефективните механизми за контрол 

и избягването на такъв също водят до 

изграждане на недоверие в работата 

на институциите и в биологичното 

производство; 

 Нелоялна конкуренция от внос на 

земеделска продукция; 

 Трудна адаптивност към европейските 

изисквания, въвеждане на квоти и 

ограничения за европейските и други 

пазари 

 Зависимост на голяма част от услугите 

от централно бюджетно финансиране; 

 Несъответствие на собствените 
бюджетни средства на общината и 
реалните потребности от социални 
услуги на гражданите на общината ; 

 Непрекъснато нарастване броя на 

нуждаещите се от социални услуги.  
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 Възвръщане на пазари и партньори, и 
намиране на нови такива; 

 Утвърждаване на общината като 
екологично чист регион ; 

 Изграждане на социално 
партньорство, иновации , 
продължаващо професионално 
обучение на земеделските 
производители;  

 Прилагане на специализирани 
програми за образование и обучение в 
контекста на европейските изисквания 
и стандарти; 

 Благоприятните агроклиматични 
условия дават шанс на общината в 
развитието на биологично земеделие 
по европейски стандарти; 

 Изграждане на преработвателни 
предприятия за селскостопанската 
продукция; 

  Използването на местни природни 
дадености за развитие на 
биологичното земеделие; 

 Възможностите за интегриране на 
биологичното производство с 
алтернативните форми на туризъм в 
селските райони; 

 Все по-нарастващото търсене на 
биологични български продукти в 
страната и чужбина; 

 Включването на биологичните 
продукти в асортимента на големите 
вериги магазини и обособяването на 
специализирани щандове е 
възможност за реализация биологична 
продукция;  

 Повишеният интерес на 
потребителите към биопродукти 
заради качеството; 

 Повишени възможности за достъп до 
знания и добри практики чрез 
проектите по Европейските и 
националните програми; 

 Използването на Интернет, 
информационните кампании за 
земеделски производители; 

 Възможност за постигане на 
икономическа, социална и екологична 
устойчивост чрез биологичното 
земеделие; 

 Финансиране на социални проекти по 
европейски и национални програми; 

 Подпомагане на потребителите в 
повишено търсенето на социалните 

 Недостиг на бюджетни средства за 

социални дейности 
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услуги; 
  Предоставяне на социални услуги в 

среда близка до семейната;  
 Изграждане на общодостъпна среда 

чрез скосявания, рампи, асансьори, 
звукови светофарни уредби и др. до 
всички обществени институции, детски 
градини, училища, банки и др;  

 Квалифициране на лица 
предоставящи социални услуги; 

 Осигуряване на заетост; 
 Създаване на  иновативен работещ 

модел за социална подкрепа в 
общността; 

 Създаване на разширен  асортимент и 
повишено качеството на предлаганите  
социални услуги в общността; 

 Планирано развитие на общински 
социални услуги; 

 Подобрено качество на живот; 
 Подобрено самочувствие на лицата в 

неравностойно положение и 
положително отношение към себе си и 
околните; 
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3. ВИЗИЯ 2020 
 

Община Неделино – средищен център с широки възможности за работа, 

туризъм и отдих. С добре разработени балнеоложки, екологични, 

природни, археологически и културни дадености. Силна лека 

промишленост, разнообразни услуги, модерно селско стопанство, 

популярна туристическа дестинация...  

Община с отлично подготвени млади хора, способни да предлагат и 

конкурират своя труд и талант в различни краища на европейския 

югоизток. Община – жизнена, със съвременна инфраструктура, 

гарантираща стабилен стандарт за своите граждани, уважаваща 

своето минало и устремена напред. 

 

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране 

и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им 

реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана осигурява 

механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване. Избраните цели са 

взаимосвързани  и взаимно подкрепящи се. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПЪЛНОЦЕННА ГРАДСКА СРЕДА 

Комфортно обитаване, разнообразно обслужване и условия при ефективно 
функциониращи технически инфраструктури. 

 
Първата стратегическа цел представлява желаното състояние на градската среда като 

балансирано съчетание на допълващи се пространства и функции. Пълноценната градска среда 

е задължително условие за осъществяване на различните човешки дейности. Целта представя 

община Неделино през 2020 година като място за комфортни и разнообразни форми на 

обитаване, съответстващи на социалните групи и потребности.  Община Неделино следва да 

предоставя достъпни условия за обслужване – здравеопазване, образование и търговия. 

Отдихът и спортните дейности се развиват заедно с пълноценното управление на неделинските 

природни забележителности . Свързаността на отделните функции чрез оптимални решения на 

техническите инфраструктури осигурява пълнота и цялост на градската среда за устойчиво 

местно развитие. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Икономически растеж на основата на традициите в производството, научния 
потенциал и активно партньорство между наука и бизнес. 
Следващата цел изразява желаното и постижимото, с оглед на местните дадености, състояние 

на общинската икономика. Целта обединява два основни компонента – интелигентният, но и 

приобщаващият растеж. Предвижда се и отвореността на местната икономика към всички 

социални групи, осигуряваща устойчива заетост и предпоставки за висококачествен и достоен 

живот на всички.   
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ИЗЯВЕНИ В ЕДИНСТВО НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

Съхранени и познати културно наследство и природни дадености, пълноценно 
включени в богат културен живот и местната икономика. 

 
Третата цел поставя фокус върху уникалността на Неделино като място на съхранени в единство 

и пространствена цялост разнообразни културни ценности, като една от тях е неделинският 

двуглас.  

Целта съсредоточава нужните действия за постигането на съхранено, представено и участващо 

в съвременния живот наследство – следствие на връзката му с изкуствата и основен стимул за 

целогодишен културно-туристически продукт. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: АКТИВНА РОЛЯ В РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА 

Партньорска мрежа за съвместното развитие на общините от Смоленска област. 

 
Установените активно взаимодействие и сътрудничество между общините от Смоленска област 

и региона,  са последната стратегическа цел  на ОПР. Бъдещата партньорска мрежа е следваща 

регионалната специфика и търсеща оптимално съвместно действие и резултати.  

3.2. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

Шестте приоритетни области представляват областите за действие, където следва да се 

концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен 

период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и 

подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. 

Приоритетните области са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, 

разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка мярка е добавено 

кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за включването й в 

приоритетната област. Различните мерки в една или повече различни области са тематично 

свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия между очакваните от 

осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се конкретизират с 

допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този смисъл въздействието на 

мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Тук 

следва да се насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

Приоритетната област НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО съсредоточава нужните ресурси и усилия за 

трите основни проявления на управлението на културното наследство – опазване, пълноценно 

представяне и трайно насищане със съвременни функции.  Предвидени са и необходимите 

дейности за активното включване на природното наследство в изграждането на 17 бр. екопътеки 

с акцент върху исторически значими обекти. Единното разглеждане на природните дадености, 

културното наследство и културния живот е предпоставка за съхраняване и подчертаване на 

неделинската  идентичност и атмосфера. Приоритетната област допринася за постигането на 

СЦ3: Изявени в единство наследство и изкуство, насочена е към СЦ1: Пълноценна градска 

среда и СЦ2: Икономика на знанието и равните възможности, във връзка с ролята на 

приоритета за развитието на културния туризъм. 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
102 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 

 

Мярка 1.1. Проучване, консервация и определяне на подходяща съвременна функция на 
археологически културни ценности. 

 
Очакван резултат: 

Разкрити и проучени археологически обекти в рамките на общината. Физически трайно 

съхранени и социализирани обекти. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката обединява последователни и допълващи се действия, които следва да бъдат част от 

общ подход и стратегия за управлението на културното наследство. Първоначални са 

провеждането на редовни археологически теренни проучвания, доразкриване на 

археологическите пластове и систематизиране на резултатите. Следват запазването на 

автентичността и реставрационни дейности. Осигуряването на достъпност и възможност за 

посещение и престой. 

Мярка 1.2. Разработване на планове и програми за управление на културното 
наследство. 

 
Очакван резултат: 

Разработен и въведен ефективен план и програмни документи за управление на културното 

наследство, съобразно действащото в сферата законодателство. 

 

Препоръчителни задачи: 

Изпълнението на предвидените задачи ще осигури предпоставките за провеждане на останалите 

мерки и реализация на конкретни проекти в сферата на културното наследство. Наличието на 

обща рамка ще ограничи опасността от некоординирани и изолирани по между си инициативи за 

опазване и социализация на недвижими културни ценности.  

Мярка 1.3. Приложение на съвременните технологии за представяне на културното 
наследство 

 
Очакван резултат: 

Приложени информационни технологии за представяне на наследството – обслужване с аудио-

гидове и средства за представяне на наследството пред хора със специфични потребности, 

активно запознаване с историята на Неделино чрез интернет. 

 

Препоръчителни задачи: 

Отчетено е недостатъчно активното представяне на местната история чрез съвременните 

технологии.  

 

Мярка 1.4. Обновяване и доизграждане на обектите на културната инфраструктура. 

 
Очакван резултат: 

Осигуреност с подходяща по функционалност и капацитет културна инфраструктура. 
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Препоръчителни задачи: 

Идентифицираният недостатъчен капацитет на културната инфраструктура изисква пълноценно 

обновяване и разширяване на съществуващите обекти, както и изграждането на модерни обекти 

за културни прояви и събития.  

Мярка 1.5. Подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни културни 
събития и прояви. 

 
Очакван резултат: 

Регулярно превеждащи се културни събития и прояви, формиращи богат и целогодишен 

културен календар на общината. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката визира насърчаването на традиционните и появата на нови културни събития. 

Инициативите и конкретните проекти от мярката трябва да преодолеят липсата на достатъчно 

реклама, непопулярността и ограниченото международно участие към настоящия момент.   

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Приоритетът разкрива местните традиции в науката и образованието, както и перспективите за 

превръщането им в основа на  съвременна икономика на знанието. Върху училищата в община 

Неделино следва да се фокусира достатъчен обем ресурси за подобряване на образователната 

им инфраструктура достъпността до тях. Присъединяват се и необходимите мерки за 

поддържане на ученето през целия живот, подобряване и разнообразяване на личните 

професионални умения. 

Съдържанието на приоритетната област успешно стимулира СЦ1: Пълноценна градска среда и 

СЦ2: Икономика на знанието и равните възможности. Развитието на регионално значимите 

образователни институции подпомага и СЦ4: Активна роля в развитието на региона. 

Мярка 2.1. Осигуряване на необходимия капацитет на образователната 
инфраструктура. 

 
Очакван резултат: 

Достатъчен капацитет и брой на местата в детските градини и училищата. 

 

Препоръчителни задачи: 

Тук се присъединяват реконструкцията и разширяването на съществуващи обекти на 

образователната инфраструктура, заедно със строителството на нови обекти.  

 

Мярка 2.2. Подобряване на материалната среда и организационните условия за наука, 
образование и обучение. 
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Очакван резултат: 

Усъвършенствана среда и условия за образование и развитие на научна и изследователска 

дейност. 

 

Препоръчителни задачи: 

Ресурсите следва да се насочат към ремонтни дейности с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на обекти от образователната инфраструктура. Осигуряването на пълноценни 

прилежащи пространства и достъпна среда е следваща задача за изпълнение. Мярката се 

разширява от осъвременяването на оборудването и въвеждането на интерактивни форми на 

обучение. 

Усилията на общинската администрация през следващия планов период следва да се насочат 

към: 

  предоставянето на специфични условия за изоставащите от началния етап на 

образованието ученици; 

 осигуряване на целодневна организация на учебния процес I-IV клас; 

 подобряване на възможностите за хранене в училищата. 

 

Мярка 2.3. Повишаване на образователното равнище на населението. 

 
Очакван резултат: 

По-голям относителен дял на лицата с висше и средно образование спрямо общото население. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката се обобщава от прилагането на различни стимули за привличане и задържане на 

населението в образователната система за придобиване на средно и висше образование. 

Отделни проекти следва да се ориентират към осигуряването на достъпно за всички социални 

групи образование. Възможни дейности са провеждането на кампании за намаляване на 

преждевременно напусналите училищата, популяризиране на възможностите за образование в 

училищата и университетите. Мярката може да се реализира успешно единствено при съвместни 

усилия между образователните институции, неправителствените организации, частния сектор и 

общинската администрация. 

Мярка 2.4. Стимулиране на преквалификацията и придобиването на нови знания и 
умения за лицата над 30 години. 
 

Очакван резултат: 

По-висока конкурентоспособност и повече възможности за професионална реализация за лицата 

над 30 години. 

Препоръчителни задачи: 

Фокусът се поставя върху предоставянето на обучения за повишаване на квалификацията, 

придобиване на нови умения и компетентности, съобразно с потребностите на пазара на труда и 
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съвременната икономика. Успоредни са мотивационните обучения, насърчаващи добиването на 

нови компетентности, както и търсенето на работа от страна на икономически неактивните лица. 

Мярка 2.5. Развитие на “зелена” икономика на основата на разумно използване на 
ресурсите и осъзнато отношение към околната среда. 

 
Очакван резултат: 

Публично осъзнаване на нуждата от постигането на устойчиво местно развитие. 

 

Препоръчителни задачи: 

Понятието „зелена” икономика представя икономическото развитие като част от интегрираното и 

балансирано развитие на компонентите на устойчивото развитие – екологични, социални, 

икономически, културни и управленски. Публичното представяне и защитаване на съвременните 

практики за ограничаване на екологичния отпечатък, ефективно и няколкократно използване на 

ресурсите и продуктите, разпространяването на възобновяемата енергия в индивидуалното и 

обществено потребление са основните задачи от тази мярка. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА 

ПРОДУКТИТЕ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА изразяват идеята за успешна изява на местните 

дадености и представянето им  като разнообразие от продукти, привличащо интереса на 

инвеститори и гости на общината. Структурата на приоритета успешно допълва и се съчетава с 

елементите от всички останали приоритетни области. Продуктите с неделинска марка следва да 

символизират уникалните възможности за културен живот, наука и образование,  качествен и 

достоен живот в общината. Приоритетът е с насоченост и към четирите стратегически цели. 

Мярка 3.1. Съчетаване на природните и историческите дадености за формиране на 
комплексен и устойчив туристически продукт. 
 

Очакван резултат: 

Обособен, ефективно представен и разпознаваем целогодишен туристически продукт. 

Препоръчителни задачи: 

Създаването на културно-туристически маршрути. Превръщането на Община Неделино в 

туристическа дестинация и позиционирането й  в общия туристически продукт на региона може 

да се основава на следните  продукти – културен туризъм, екотуризъм, фестивален  туризъм,  

спортен  туризъм и селски туризъм. 

Мярка 3.2. Осигуряване на мрежа от информационни и посетителски центрове, 
средства за туристическа информация. 

 
Очакван резултат: 

Повишена информираност и достъпност до историческите и природни дадености. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката предлага начин за преодоляване на проследения проблем за липсата на достатъчно 

информация за местните забележителности. Съществуващите информационни и посетителски 
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центрове не предоставят нужната информация и не предразполагат към посещението на 

следващи обекти и цялостно възприемане на местната история. Необходимо е коректното 

проектиране, изграждане и адекватно разполагане на посетителски центрове, предоставящи 

необходимото туристическо обслужване и условия за престой. Аналогично, системата от 

средства за градска ориентация, насочващи туристическите потоци, но и провокиращи интереса 

на местните жители, трябва да се реализира без да нарушава естетическите качества на 

средата. Информационните табели и карти, маркерите на туристическите маршрути, следва да 

обхващат множеството на обектите, посочени в Мярка 3.1., и да  са обединени от темата за 

специфична неделинска марка.     

Мярка 3.3. Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите инициативи в 
сферите на преработващата промишленост и туризма. 

 
Очакван резултат: 

Ефективно функциониращи малки и средни предприятия, създаващи продукти и услуги с висока 

добавена стойност. Привлекателни организационни условия и физическа среда за 

предприемачество и нови икономически инициативи.  

 

Препоръчителни задачи: 

Следващите инструменти за насърчаване на малкия и средния бизнес са популяризирането на 

създадените продукти и услуги, като част от традициите на неделинската индустрия. 

Съществена задача е въвеждането на регулярен механизъм за сертифициране на новите 

продукти. Спрямо туризма, задължителен е целенасочения подход към неговия маркетинг и 

представяне на национално и международно ниво.  

Мярка 3.4. Развитие на научна дейност и технологии в сферата на земеделието и 
хранителната промишленост. 

 
Очакван резултат: 

Превръщането на  Община Неделино в място за развитието на  планинското земеделие, 

продуктите от него като суровина за хранителната промишленост произвеждаща – биопродукти. 

 

Препоръчителни задачи: 

Развитието на научна дейност и технологии в сферата на планинското земеделието и 

хранителната промишленост  е в пряко взаимодействие с мерки от приоритетната област НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ. В този случай интересът се насочва конкретно към изследователската 

дейност в перспективното съчетание на отраслите земеделие и хранително-вкусовата 

промишленост. Целта е да се изтъкне значимостта на земеделието за община Неделино като 

опит придобит във времето. Необходимо е обогатяването на учебната програма в училище за 

развитието на планинското земеделие, както и поддържането на постоянен интерес към него. 

Стимулирането на качествени изследвания и тяхното практическо приложение са основни 

задачи. Подходящо решение е създаването на общински център за компетентност, обединяващи 

експерти за генерирането на иновации. Не на последно място е нужна организация за пазарната 

реализация на иновациите, основаваща се на активно партньорство между науката, бизнеса и 

Община Неделино.     
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Мярка 3.5. Представяне и популяризиране на местните обичаи и занаяти. 

 
Очакван резултат: 

Живи местни обичаи и занаяти, неразделна част от икономическия и културния живот на Община 

Неделино. 

 

Препоръчителни задачи: 

Актуалният културен календар на общината включва ежегодни прояви за представяне на местни, 

национални занаяти и продукти. Необходимо е утвърждаването, развитието и разширяването 

обхвата на провежданите събития. Към мярката се присъединява и съхраняването или 

възстановяването на специфични за региона занаяти чрез финансови и институционални 

стимули за изграждането на занаятчийски работилници и обособяването на подходяща среда за 

реализация на продукцията. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ 

Четвъртата приоритетна област се отличава със своята всеобхватност и насоченост спрямо 

разнообразните функционални аспекти на общинското развитие. Предвидени са интервенции и 

инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на жилищния сектор и обществените 

сгради, предоставяне на качествени публични услуги, благоприятна среда за разнообразен отдих 

и спорт, рационална транспортна система, съответстваща на концепцията за устойчивото 

развитие. Отделните интервенции се допълват по между си и гарантират жизнена среда и 

устойчива мобилност в рамките на Община Неделино.  

Мярка 4.1. Повишаване на енергийната ефективност на публичните и жилищните 
сгради. 

 
Очакван резултат: 

Понижени количества на изразходваната енергия и подобрено качество на атмосферния въздух. 

 

Препоръчителни задачи: 

Съществуващите публични и жилищни сгради следва да се обновят чрез ремонт на основните 

им конструктивни елементи. Препоръка към новото строителство е да се търси оптималното 

разположение на жилищата, така че то да бъде ефективно с оглед на енергийния разход. 

Следваща и допълваща задача е да се използват възобновяеми източници за производство на 

енергия и локално задоволяване на енергийните нужди. 

Мярка 4.2. Обновяване на пространства и осигуряване на нови места за отдих и спорт. 

 
Очакван резултат: 

Благоприятни условия за ежедневен отдих във всички населени места на Община Неделино и 

предпоставки за активен спортен и здравословен начин на живот за гражданите на Общината. 
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Препоръчителни задачи: 

Във фокуса на мярката попадат пространства, които следва да се обновяват според нуждите на 

местните жители при създаването на повече зелени зони. 

Мярка 4.3. Развитие на спортната инфраструктура в Община Неделино. 

 
Очакван резултат: 

Обезпеченост на Община Неделино от стадиони, спортна зала, спортни площадки и други 

спортни съоръжения, осигуряващи необходимите условия за по-голяма спортна активност на 

населението. Основа за организирането и провеждането на тренировки и масови спортни 

събития. 

 

Препоръчителни задачи: 

Необходимо е да се приложи  подход за планиране и изграждане на спортната инфраструктура в 

общината. Предвижда се възстановяване на съществуващите и образуване на нови 

специализирани места за спорт. Старите и новите спортни обекти  следва да са обвързани в 

обща система и да обслужват целия град и населените места. Насърчаването на спортната 

дейност ще допринесе за цялостното подобряване на качеството на живот в Община Неделино. 

Ключова задача е изграждането на мултифункционално спортно съоръжение в общинският 

център.  

Мярка 4.4. Осигуряване на безопасни пешеходни пространства и достъпна градска 
среда. 

 
Очакван резултат: 

Добри условия и организация на пешеходното движение. Достъпна градска среда за всички 

жители, особено за социалните групи в неравностойно положение. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката включва изграждане и рехабилитация на  тротоари. Стимулирането на пешеходното 

движение изисква и специфична организация на движението, ограничаваща и регламентираща 

автомобилното движение в общинския център. Изграждане на нужните съоръжения за 

социалните групи в неравностойно положение, за тяхното лесно и удобно придвижване до 

ключовите публични сгради и открити пространства.,  

Мярка 4.5. Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа. 

 
Очакван резултат: 

Качествена Общинска околна среда, със стабилни и качествени доставки на питейна вода. 

 

Препоръчителни задачи: 

Предвидени са отстраняването на дефекти по частично изградените водоснабдителни мрежи, 

изграждане на липсващите съоръжения и водопроводни мрежи в населените места на 

Общината.Изграждането на канализационни мрежи в общинския център и населените места на 
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Община Неделино. Целесъобразно е изготвянето на програма за приоритетна и поетапна 

подмяна на водопроводните и канализационни тръби. Паралелни следва да бъдат инвестициите 

за мониторинг и контрол на функционирането на двете системи, гарантиращи поддържането им 

в изрядност и своевременно отстраняване на възникналите проблеми. 

Мярка 4.6. Подобряване на качеството и достъпа до здравно обслужване. 

 
Очакван резултат: 

Подобрени здравно обслужване и здравен статус на населението. Национално значение на 

здравната инфраструктура в Община Неделино. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката насочва средства за подобряване на материалната база и оборудването на различните 

обекти на здравната инфраструктура / лекарски кабинети в училищата и детските градини и 

център за бърза и неотложна медицинска помощ/. Освен обединените от мярката инвестиционни 

проекти, са нужни и „меките” проекти, създаващи необходимите условия и стимули за по-широко 

използване на здравното обслужване от всички социални групи и спрямо техните потребности.  

Мярка 4.7. Оптимизиране на транспортната система и организацията на движението 
в Община Неделино. 

 
Очакван резултат: 

Добра транспортна свързаност на Община Неделино, сигурност и безопасност на движението. 

 

Препоръчителни задачи: 

Адекватното планиране на  транспортната система за движение, откриването на най-

подходящите трасета за автомобилния транспорт, са основата за ефективност на местния 

транспорт. Последващи задачи са приложението на модели за управление на автомобилния 

трафик и координиране на същия от специализирана компютърна система и системи за 

видионаблюдение. Към физическите аспекти на мярката се присъединяват и осигуряването на 

необходимите паркинги и нови транспортни връзки. 

Мярка 4.8. Изграждане на площади по населените места и изграждане на нова и 
обновяване на уличната мрежа при подобряване на уличното озеленяване и приложение 
на енергийноефективно публично осветление. 

 
Очакван резултат: 

Изграждане на площади по населените места и изграждане на нова и обновяване на улична 

мрежа в добро състояние, пълноценно осветена и озеленена. По-малко произшествия по 

улиците и по-благоприятна среда за пешеходците. 

 

Препоръчителни задачи: 

Тук се включват изграждане на площади по населените места и изграждане на нова и 

рехабилитацията на съществуващата улична мрежа, съпътствана от подходящо улично 

озеленяване и енергоспестяващо публично осветление – подмяна на асфалтовата настилка, 

облагородяване на тротоарите чрез озеленяване и осветяване. Подобни инициативи допринасят 
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не само за безопасността на гражданите, но и за приятната атмосфера на градската и селска 

среда. 

Мярка 4.9. Постоянно поддържане на системата за наблюдение на качеството на 
околната среда. 

 
Очакван резултат: 

Ефективно функционираща централизирана система за наблюдение компонентите на околната 

среда. Въведени механизми за проследяване на процесите с негативно екологично въздействие.  

 

Препоръчителни задачи: 

Необходимо е анализирането на съществуващите системи за мониторинг на различните 

компоненти на околната среда, оценяване на тяхната ефективност и разработването на 

програми за разширяване на обхвата им, оптимизиране на функционирането и интегрираното им 

управление. 

Мярка 4.10. Изграждане на системата за разделно събиране и преработка на 
отпадъците.  

 
Очакван резултат: 

Ефективни комплексни дейности за управление на отпадъците. 

 

Препоръчителни задачи: 

Доброто управление на отпадъците е задължително условие за устойчивото развитие на община 

Неделино. Важността на дейността е потвърдена и от приоритетите на Оперативната програма 

за развитие на околната среда за периода 2013-2020. Тези обстоятелства мотивират 

насочването на инвестиции и различни инициативи с оглед на оптималното събиране, 

преработване, усвояване и повторна употреба на отпадъците. Мярката се групира в две основни 

направления – организационни и функционални.Първата група извежда нуждата от 

информационни кампании и различни публични срещи и събития за създаването на разумно 

отношение спрямо употребата на продуктите, изхвърлянето и третирането на отпадъците. 

Функционалните изисквания към управлението на отпадъците изискват осигуряването на 

действаща система за събиране на отпадъците, включваща разполагането на специализирани 

контейнери и подвижен състав.  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: ПРИОБЩАВАНЕ 

Приоритетна област ПРИОБЩАВАНЕ включва необходимите мерки за гарантиране на 

социалната равнопоставеност и равностойния достъп до заетост, образование, професионално 

развитие и качествено здравеопазване. Приоритетната област предвижда балансирано 

разпределение на ресурси за различните уязвими социални групи, включително етническите 

малцинства, хората с увреждания и възрастните лица.  

Мярка 5.1. Интеграция на рисковите социални групи на пазара на труда 
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Очакван резултат: 

По-високи икономическа активност и равнище на заетост сред изолираните социални групи. 

 

Препоръчителни задачи: 

Целевите групи са различни изолирани социални групи – хората с увреждания,  самотните 

родители, лицата със зависимости и др.. Мярката следва да обхване разработването на 

ефективни инструменти за по-добра реализация на пазара на труда от рисковите групи. 

Препоръчително е инструментите да имат два аспекта – насърчаване на икономически 

неактивните лица в търсенето на работа, както и увеличаване на възможностите за устойчива 

заетост. В обхвата на мярката попадат провеждането на мотивационни обучения, осигуряване на 

стажантски програми, откриване на работни места, предназначени за представители на 

рисковите групи. Различните дейности следва да се планират при отчитане на специфичните 

потребности и умения на целевите групи.Особено внимание и ресурси трябва да се отделят за 

насърчаването на заетостта на социално изключени млади хора до 29 г. 

Мярка 5.2. Осигуряване на възможности и стимулиране на “учене през целия живот” 

 
Очакван резултат: 

Адаптиране на работната сила към променящите се икономически условия и потребности на 

пазара на труда. 

 

Препоръчителни задачи: 

Динамичното развитие на икономиката налага нуждата от добиването на нови умения сред 

възрастното население. Предоставянето на разнообразни и достъпни форми на учене през 

целия живот, развиващи базови и специфични умения, е фактор за конкурентоспособност на 

възрастното население и устойчивата му трудова заетост. 

Мярка 5.3. Стимулиране на удължения трудов стаж или т. нар. политика за “активно 
стареене”. 

 
Очакван резултат: 

Активно участващи в социалния живот и пазара на труда възрастни хора. Подобрено 

здравословно състояние на възрастните лица. 

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката изразява идеята на активното стареене – осигуряването на пълноценен и креативен 

живот на възрастните хора при добър здравен статус и силна връзка между отделните 

поколения. Основните задачи са последователност на организирането на партньорска мрежа 

между различните институции и НПО, насърчаваща и провеждаща различни инициативи за по-

високата активност и богато разнообразие на възможностите за социални контакти, отдих и 

културен живот на възрастното население.Допълнителна възможност е регламентирането на 

подобна дейност срещу предоставянето на помещения за пенсионерски клубове от страна на 

общината.  
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Мярка 5.4. Социално включване и гарантиране на достъпно и качествено 
здравеопазване. 

 
Очакван резултат: 

Успешно интегрирани и участващи в обществения живот уязвими групи.  

 

Препоръчителни задачи: 

Мярката акцентира върху нуждата от подготовката и приложението на политики за социално 

включване и осигурено здравеопазване за по-добър здравен статус на уязвимите представители 

на обществото. Положителният резултат от политиките изисква съгласувани и координирани 

действия от страна на различни представители на публичния, неправителствения и частния 

сектор в Община Неделино. Провеждането на периодични информационни и образователни 

дискусии са средства за социална интеграция. Компоненти на мярката са и инициативите за 

изграждане на умения за независим живот на хора с увреждания и създаване на  условия за 

социални контакти,сигурност и действия осмислящи ежедневието им. Обществото има 

моралното задължение при наличие на потребността  да се погрижи за рисковите си групи и 

разкрие необходимите социални услуги. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6: СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В РАЗВИТИЕТО съчетава две теми – ефективното управление и 

сътрудничеството на различни равнища и между различни участници. Обединяването на двете 

теми представя важността на споделеното управление – взимане на решения между различните 

заинтересовани страни. Предвидени са разнопосочни мерки за подобряване на 

административния капацитет, създаването на партньорски мрежи и поставянето на 

организационна основа – предпоставки за комплексното развитие на общината. Интегралният 

характер на приоритета посочва неговият принос към четирите стратегически цели. По този 

начин следващите мерки са важно условие за успешното реализиране на Общинския план за 

развитие. 

Мярка 6.1. Повишаване на административния капацитет за разработване и управление 
на проекти. 

 
Очакван резултат: 

Развити умения за разработване и успешна реализация на проекти от различни сфери и с 

разнообразни източници на финансиране. 

 

Препоръчителни задачи: 

Предвиденият комплекс от дейности се насочва към представителите на публичните 

администрации, неправителствените организации и бизнеса. Завършването на проектите с 

успех, от страна на трите сектора, изисква разпределянето на финансови средства за 

повишаването на капацитета за предварителната подготовка и последващата реализация на 

проектите. Комплексът от дейности включва изготвянето на анализ на съществуващите умения и 

оценка на липсващите компетенции, провеждането на разнообразни специализирани обучения, 

организирането на периодични форуми за представяне на добрите практики в управлението на 

проекти. 
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Мярка 6.2. Популяризиране на финансовите инструменти на ЕС и възможностите на 
публично-частните партньорства. 

 
Очакван резултат: 

Ефективно усвояване на средствата от структурните и кохезионния фонд на ЕС. Разработени 

проекти по модела на публично-частните партньорства.  

 

Препоръчителни задачи: 

Необходими са инициативи за популяризиране на специфичните цели и финансираните 

дейности на оперативните програми за периода 2014-2020. Осигуряването и разпространяването 

на информационни материали, организирането и провеждането на разяснителни семинари са 

най-важните инструменти за повишаване на информираността на различните възможни 

бенефициенти. Непознатите към настоящия момент възможности за стимулиране на местното 

развитие, чрез прилагане на модела на ПЧП, налагат проучването им от страна на Община 

Неделино и представянето им пред частния сектор. ПЧП пряко отговаря на търсеното 

взаимодействие и сътрудничество между различните актьори в процеса на общинското 

планиране и развитие. Мярката е тясно взаимосвързана с предходната, като двете заедно 

позволяват високо качество и голямо количество на реализираните проекти в община Неделино 

през следващите седем години. 

Мярка 6.3. Координация и комуникация между общинската администрация, 
образователните институции и бизнеса за планиране на образователните програми и 
обучение в работна среда 

 
Очакван резултат: 

Повишено качество на образованието, разкриване на нови специалности в СОУ „СВ. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Неделино за повече възможности за професионална реализация. Формирани 

партньорства между общинската администрация, образователните институции и бизнеса. 

 

Препоръчителни задачи: 

Изменящите се потребности на работодателите изискват способност за адаптация на 

съдържанията на учебните програми. Мярката посочва нуждата от въвеждането на система за 

планиране на образователните програми, основаваща се на постоянно взаимодействие и 

сътрудничество между бизнеса, образованието и общинската администрация. Безспорна е 

необходимостта от интензивна връзка между образованието и бизнеса чрез участие на частния 

сектор в изготвянето на план-приема и регулиране на специалностите спрямо търсенето на 

пазара.Пълноценната професионална реализация на учащите, налага и разпространяването на 

стажантските програми по метода „обучение с работа”. Препоръчително е разработването на 

програма и предлагането на институционални стимули за обучение в реална работна среда. 

Мярка 6.4. Създаване на мрежа за обмен на информация и диалог между Община 
Неделино и различните заинтересовани страни. 

 
Очакван резултат: 

Подобрено общинско управление и повишено гражданско участие. 
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Препоръчителни задачи: 

Своевременното идентифициране на проблемите и потенциалите за развитие е условие за 

успешното управление в общината. То е постижимо единствено при непрекъснат контакт и обмен 

на информация между общинската администрация. В Мярка 6.4., съществуват две проявления 

на предвиденото действие –периодични публични срещи и дискусии, въвличащи оптимален брой 

разнообразни представители на Община Неделино. Неразделна част от настоящия общински 

план е неговата Система за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план. 

Системата предвижда конкретни механизми за обмен на информация, публичност и отчетност на 

дейностите по реализацията на плана, фокусиращи най-важните моменти в общинското 

развитие през следващите години. Системата за наблюдение предвижда последователност от 

публични срещи, балансирано разпределени във времето. 

Мярка 6.5. Създаване на организационна основа за междуобщинско сътрудничество в 
предоставянето на услуги. 

 

Очакван резултат: 

Ефективно междуобщинско сътрудничество за предоставяне на услуги и реализация на общи 

проекти.      

 

Препоръчителни задачи: 

Въвеждането на работеща форма за организация на група общини, координирана от Община 

Неделино и Област Смолян, изисква регулярни срещи, взаимни обучения и обмен на добри 

практики, включително и чрез контакт с други европейски региони / Сдружение на планинските 

общини/. Поставянето на основа за междуобщинското сътрудничество може да се продължи 

чрез разработването на модели за предоставяне на общи и по-качествени услуги за 

населението. Други перспективи са разработването на общи планове в идентичните сфери на 

развитие, както и реализация на съвместни ключови проекти. 

Мярка 6.6. Насърчаване на електронното управление в община Неделино. 

 
Очакван резултат: 

Въведена електронна платформа за управление на общинското развитие и качествени 

електронни услуги за гражданите.  

    

Препоръчителни задачи: 

Мярката напълно съответства на националните приоритети за развитие през следващите години 

и на приоритетните оси на Оперативна програма „Добро управление” за периода 2014-2020. 

Необходими са реализациите на взаимосвързани проекти за разработване на нови или 

усъвършенстване на вече съществуващите инструменти на електронното управление. 

Необходимо е съсредоточаването на средства за осигуряването на добри електронни услуги, 

подобряващи цялостното административно обслужване и улесняващи бизнес инициативите. 

Друга особено важна задача е оптималното приложение на Географските информационни 

системи в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на общината.     
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3.3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на общинския план за 

развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни области от стратегията на ОПР, както и 

приложените разнообразни финансови източници. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички проекти от Програмата 

за реализация на общинския план, която от своя страна приобщава всички проекти. Обратно, индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни 

стойности на включените в Списък с проекти за реализация през периода 2014-2020. 

Таблица 35       Индикативна финансова таблица на общинския план 

ПИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 

Местно публично финансиране Външно публично финансиране  
Частно 

финансиране 
Финансови 

инструменти 

ОБЩО 
Общински 
бюджет 

Съфинасиране 
на европейски 
проекти 

Общ 
дял 

Централен 
бюджет 

Общ 
дял 

Фондове 
на ЕС 

Общ 
дял 

Други 
източници 

Фондове 
фирми 

Общ 
дял 

Заеми от 
финансови 
институции 

Общ 
дял 

хил. лв. хил. лв % хил. лв % хил. лв % хил. лв хил. лв % хил. лв % хил. лв 

НАСЛЕДСТВО И 
ИЗКУСТВО 

− − − − − 36470000 100 − − − − − 36470000 

НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

− − − − − 5755000 100 − − − − − 5755000 

ПРОДУКТИ С 
НЕДЕЛИНСКА 
МАРКА 

− − − − − 23771070 100 − − − − − 23771070 

ЖИЗНЕНА СРЕДА И 
СВЪРЗАНОСТ 

− − − 4277000 0,93 450891380 98,41 − − − 3000000 0,66 458168380 

ПРИОБЩАВАНЕ 

140000 − 0.65 − − 20819600 97.02 − − − 500000 2.33 21459600 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
В РАЗВИТИЕТО 

− − − − − 6280000 100 − − − − − 6280000 
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4. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 
4.1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, оценка и 

актуализация на ОПР, която е подробно представена в  /т. 5. Система за наблюдение и оценка /. Тя 

е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението на ОПР. Избора на подходящи 

индикатори се базира на специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР и 

съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране. Възможност индикаторът да се 

измерва чрез наличните източници на информация, включително НСИ, ТСБ - Смолян, действащите 

индикатори са използвани в общината за проследяване напредъка по други планове и стратегии. 

В най-пълна степен да измерват заложените цели и мерки в плана. Индикаторите обхващат широк 
набор от теми, които пряко касаят икономическото, социалното и екологичното развитие на общината 
и отразяващи изпълнението на мерките в плана.  
За всяка приоритетна област в ОПР са избрани няколко водещи индикатора за въздействие, а за по-

адекватното измерване на прогреса по приоритетните области – към всяка мярка е определен един 

основен индикатор, който най-пълно съответства на нея. 

Адекватното измерване на прогреса на ОПР зависи от точността на началните стойности на 

отделните индикатори, които са определени от официални източници на информация. Определени 

индикатори не притежават начална стойност, което се дължи или на разминаване в данните от 

различните източници на информация, или поради все още липсващата система за събиране на 

данните. Въпреки това е целесъобразно за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето 

обективно измерване на различни области в развитието на общината да се разработи и поддържа 

информационна база за тях. Подобна база данни следва да се поддържа от общинската 

администрация и нейните отдели. Системата от индикатори е структурирана в два основни 

направления – индикатори за въздействие и индикатори за резултат, напълно удовлетворяващи 

„Методическите указания…“ на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи 

степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ОПР на община Неделино. 

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато приоритетните 

области представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента изискват към тях да се 

приобщят различни индикатори. 

 

4.2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

За набиране на изходните стойности на разработената система от индикатори са 

използвани различни източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата 

статистика, националното преброяване проведено през 2011 г.; Информационната 

система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 

/ИСУН/; годишни доклади на различни отдели в общината.  

 

4.3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикатори измерва социални, икономически, физически и финансови 

характеристики на община Неделино. Наред с тях са определени индикатори свързани с 

управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие. 

Съобразно с „Методическите указания...”, индикаторите за въздействие са насочени към 

реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са свързани с действията в 

рамките на отделните приоритетни области. Първият вид следва да оцени цялостната 

ефективност на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо 

визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат 
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съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата за реализация на 

ОПР. Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории, спрямо 

стратегическите цели на ОПР.  

Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите тематични 

компоненти от съдържанието на целите. 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Таблица36  Индикатори за въздействие 

№ Индикатор за 
въздействие 

Мерна 
единица 

Източник на 
информаци

я 

Период 
на 

отчитан
е 

Базова 
стойност 
(год. на 

отчитане
) 

Междин
на 

стойнос
т /2017 

г./ 

Целева 
стойно
ст /2020 

г./ 

Стратегическа цел 1: Пълноценна градска среда 

1. Обем привлечените 
средства по ОПРР , 
ПРСР и др.ОП на 
ЕС.  

Млн. лв. УРН, община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

2. Зелени площи  на 
глава от 
населението 

Квадратен 
метър/жител 

Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

3. Дял на обновените 
сгради 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

4. Извършени 
(дребни) 
престъпления 

Брой  ОД на МВР, 
ПРУ-
Златоград 

Годишно 
Х Х Х 

5. Изграждане на 
спортна 
инфраструктура 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

6. Изграждане на нова 
и рехабилитацията 
на съществуващата 
улична мрежа 

Брой Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

7. Изграждане на 
здравна 
инфраструктура 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Стратегическа цел 2: Икономика на знанието и равните възможности 

8. Дял на лицата с 
висше образование  

Процент НСИ Годишно Х Х Х 

9. Коефициент на 
безработица. 

Процент ТСБ –
Смолян, 
ДБТ-
Златоград 

Годишно  
Х 

 
Х 

 
Х 

10 Дял на работещото 
население от 
общото ИА- 
население. 

Процент ТСБ –
Смолян, 
ДБТ-
Златоград 

Годишно  
Х 

 
Х 

 
Х 

11. Брой предприятия 
ангажиращи ИА – 
население. 

Брой/1000 
жит. 

НСИ, ТСБ –
Смолян, 
ДБТ-
Златоград 

Годишно  
Х 

 
Х 

 
Х 

Стратегическа цел 3: Изявени в единство наследство и изкуство 

12 Приход от 
реализирани 
нощувки на едно 

лв./легло/год.  ТСБ- 
Смолян, 
Общинска 

Годишно  
Х 

 
Х 

 
Х 
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легло годишно Програма 
„Туризъм” 
 

13 Средна 
продължителност 
на туристическия 
престой 

Общ брой 
нощувки / 
общ брой 
пренощувал
и лица 

ТСБ- 
Смолян, 
Общинска 
Програма 
„Туризъм“ 

Годишно  
Х 

 
Х 

 
Х 

14 Брой туристически 
забележителности 
включени в 
туристически 
маршрути 

Брой Общинска 
Програма 
„Туризъм“ 

3 години  
 

Х 

 
 

Х 

 
 

Х 

15 Дял на приходите 
от туризъм и 
култура спрямо 
общите приходи в 
общинския бюджет 

Процент  Община 
Неделино 

Годишно  
 

Х 

 
 

Х 

 
 

Х 

16 Брой реализирани 
проекти, свързани с 
опазването на 
културното 
наследство  
 

Брой Общинска 
Програма 
„Туризъм“ 

3 години  
 

Х 

 
 

Х 

 
 

Х 

17 Брой реализирани 
проекти, свързани с 
туризма 

Брой Общинска 
Програма 
„Туризъм 

3 години  
Х 

 
Х 

 
Х 

Стратегическа цел 4: Активна роля в развитието на региона 

18 Стойност на 
изплатени  суми по 
договори по 
оперативни и други 
програми на жител 

лева/човек УРН, 
Община 
Неделино 

3 години  
 

Х 

 
 

Х 

 
 

Х 

18 Брой разработени 
междуобщински 
програми, проекти, 
стратегии и др.  

Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

19 Брой реализирани 
междуобщински 
проекти 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху 

предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие. Комбинирани са разнообразни 

източници на информация, предоставящи точна и осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на индикаторите 

спрямо спецификата на стратегическите цели и приоритети, в съчетание с техния оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от 

индикатори по време на изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните оценки. 

Таблица37    Индикатори за резултат 

Мярка (№) Индикатор за резултат Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Период 
на 
отчитане 

Базова 
стойност 

(година на 
отчитане) 

Междинна 
стойност 
/2017 г./ 

Целева 
стойност 
/2020 г./ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

Мярка 1.1. Проучване, консервация и 
определяне на подходяща съвременна 
функция на археологически културни 
ценности. 

Брой проучени, разкрити и 
социализирани  
археологически обекти 

Брой Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 1.2. Разработване на планове и 
програми за управление на културното 
наследство. 

Брой разработени планове и 
програми за управление на 
културното наследство 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 1.3. Приложение на 
съвременните технологии за 
представяне на културното наследство. 

Внедряване на аудио-
визуални техники при 
представяне на местните 
забележителности 

Брой обекти с 
внедрена 
аудио или 
визуална 
система за 
представяне 

Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 1.4. Подкрепа за организирането 
и провеждането на разнообразни 
културни събития и прояви. 

Проведени културни събития 
годишно 

Брой Община 
Неделино 

Годишно  
Х 

 
Х 

 
Х 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мярка 2.1. Осигуряване на Места на  деца в детските Брой Община Годишно  Х Х Х 
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необходимия капацитет на 
образователната инфраструктура. 

градини  и училища в 
общината  
 

Неделино, 
МОН, ТСБ - 
Смолян 

Мярка 2.2. Подобряване на средата за 
наука, образование и обучение. 

Образователни обекти с 
изпълнени мерки за 
енергийна ефективност 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 2.3. Повишаване на 
образователното равнище на 
населението. 

Относителен дял на лицата, 
със средно образование 

Процент НСИ, ТСБ - 
Смолян 

10 години 
Х Х Х 

Мярка 2.4. Стимулиране на 
преквалификацията и придобиването 
на нови знания и умения за лицата над 
30 години. 

Лица над 30 г. преминали 
(пре)квалификационен курс 

брой Община 
Неделино, 
Агенция по 
заетостта, 
ДБТ - 
Златоград 

Годишно 

Х Х Х 

Мярка 2.5. Развитие на “зелена” 
икономика на основата на разумно 
използване на ресурсите и осъзнато 
отношение към околната среда. 

Реализирани 
информационни кампании с 
насоченост върху 
проблемите на околната 
среда и алтернативните 
източници на енергия 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА 

Мярка 3.1. Съчетаване на природните и 
историческите дадености за 
формиране на комплексен и устойчив 
туристически продукт. 

Туристически маршрути 
обхващащи природните и 
исторически дадености на 
Община Неделино 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 3.2. Осигуряване на мрежа от 
информационни и посетителски 
центрове, средства за туристическа 
информация . 

Изградени туристическо-
информационни и 
посетителски центрове в 
града и по населени места 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 3.3. Насърчаване на малкия и 
среден бизнес и икономическите 

Икономически субекти в 
областта на преработващата 

Брой НСИ, ТСБ - 
Смолян 

Годишно 
Х Х Х 
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инициативи в сферите на 
преработващата промишленост и 
туризма 

промишленост 

 Дял на заетите в 
туристическия сектор 

Процент  НСИ 10 години 
Х Х Х 

Мярка 3.4. Развитие на научна дейност 
и технологии в сферата на 
земеделието и хранителната 
промишленост 

Развитие на научна дейност  
и технологии в сферата на 
планинското земеделие. 
Пилотни насаждения и др. 

Брой Община 
Неделино, 
университети 
по планинско 
земеделие и 
животновъдст
во, НСИ, ТСБ 
- Смолян 

 
 
 
3 години 

Х Х Х 

Мярка 3.5. Представяне и 
популяризиране на местните обичаи и 
занаяти 

Брой културни събития за 
популяризиране на месните 
обичаи и занаяти 

Брой  Община 
Неделино 

Годишно 
Х Х Х 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ 

Мярка 4.1. Повишаване на енергийната 
ефективност на публичните и 
жилищните сгради 

Брой проекти по ОПРР, 
ПРСР и др. 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 4.2. Обновяване на  
пространства и осигуряване на нови 
места за отдих и спорт 

Изградени 
детски площадки, спортни 
съоръжения и места 
за отдих 

Брой Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 4.3. Развитие на спортната 
инфраструктура в града 

Изградени спортни 
съоръжения (комплекси и 
стадиони) 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 4.4. Осигуряване на безопасни 
пешеходни пространства и достъпна 
градска среда 

Площ на реновираните 
пешеходните пространства 

м
2
 Община 

Неделино 
3 години 

Х Х Х 

Мярка 4.5. Подобряване на 
водоснабдителната и 
канализационната мрежа 

Загуба на вода при преноса 
във водоснабдителната 
мрежа.  

Процент  ВИК - Смолян 3 години 
Х Х Х 
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 Изграждане на 
водопроводни мрежи 

л. м. Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

 Реновиране на помпени 
станции 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

 Изграждане на 
канализационна мрежа в 
града и по населени места 

л. м. Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

 Изграждане на 
пречиствателни станции 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 4.6. Подобряване на качеството 
и достъпа до здравно обслужване 

Брой на линейките на 1000 
жители 

Брой ЦСМП - 
Смолян, НСИ, 
ТСБ- Смолян 

Годишно 
Х Х Х 

 Брой на Стоматолози  на  
1000 жители 

Брой НСИ, ТСБ – 
Смолян, ЗОК 
- Смолян 

Годишно  
Х Х Х 

 Брой на лекарите на 1000 
жители 

Брой НСИ, ТСБ – 
Смолян, ЗОК 
- Смолян 

Годишно  
Х Х Х 

Мярка 4.7. Оптимизиране на 
транспортната система и 
организацията на движението в 
община Неделино 

Брой реализирани проекти  Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 4.8.Изграждане на площади по 
населени места и изграждане на нова  
и обновяване на уличната мрежа при 
подобряване на уличното озеленяване 
и приложение на енергийноефективно 
публично осветление. 

Изграждане на площади по 
населени места и 
реновиране на 
съществуващи 

Брой Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

 Изграждане на нова и 
обновяване на 
съществуващата улична 
мрежа в града и по населени 
места по населени места 

Километър  Община 
Неделино 

Годишно 

Х Х Х 
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 Дължина на уличното 
озеленяване 

Километър  Община 
Неделино 

Годишно 
Х Х Х 

 Дължина на 
енергийноефективно 
публично / улично / 
осветление. 

Километър  Община 
Неделино 

Годишно 

Х Х Х 

Мярка 4.9. Постоянно поддържане на 
системата за наблюдение на 
качеството на околната среда 

Брой на издадените 
бюлетини свързани с 
качеството на околната 
среда, годишно 

Брой Община 
Неделино, 
Общинска 
програма 
„Околна 
среда“ 

Годишно  

Х Х Х 

Мярка 4.10. До развитие и  
усъвършенстване на системата за 
разделно събиране и преработка на 
отпадъците  

Събрани битови отпадъци на 
жител за една година 

Кг./чов./год. ТСБ – 
Смолян, 
Общинска 
програма  
„Управление 
на 
отпадъците“ 

Годишно  

Х Х Х 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5: ПРИОБЩАВАНЕ 

Мярка 5.1. Интеграция на рисковите 
социални групи на пазара на труда 

Брой лица обхванати от 
проекти за интеграция на 
рискови социални групи на 
пазара на труда 

Брой  Община 
Неделино, 
ДСП - 
Златоград 

Годишно 

Х Х Х 

Мярка 5.2. Осигуряване на 
възможности и стимулиране на “учене 
през целия живот” 

Дял на лицата с придобито 
поне основно образование 
на възраст между 30-69 год. 

Процент НСИ, ТСБ – 
Смолян, ДБТ- 
Златоград 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 5.3. Стимулиране на удължения 
трудов стаж или т. нар. политика за 
“активно стареене” 

Дял на лицата в пенсионна 
възраст от икономически 
неактивното население 

Процент  НСИ, ДБТ- 
Златоград 

10 години 
Х Х Х 

Мярка 5.4. Социално включване и 
гарантиране на достъпно и качествено 
здравеопазване 

Брой социални услуги 
предлагани от общината 

Брой  Община 
Неделино, 
ДСП - 

Годишно  
Х Х Х 
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Златоград 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6: СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО 

Мярка 6.1. Повишаване на 
административния капацитет за 
разработване и управление на проекти 

Брой проекти за развитие на 
административния капацитет 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 

Мярка 6.2. Популяризиране на 
финансовите инструменти на ЕС и 
възможностите на публично-частните 
партньорства 

Реализирани ПЧП и проекти 
с финансовите инструменти 
на ЕС 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 6.3. Координация и комуникация 
между общинската администрация, 
образователните институции и бизнеса 
за планиране и актуализиране на 
образователните програми и обучение 
в работна среда. 

Брой актуализирани учебни 
програми, в съответствие с 
изискванията на пазара на 
труда 

Брой  Община 
Неделино, 
НПО 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 6.4. Създаване на мрежа за 
обмен на информация и диалог между 
Община Неделино и различните 
заинтересовани страни 

Брой организирани 
съвместни дискусионни 
форуми/ публични 
инициативи 

Брой  Община 
Неделино 

Годишно  

Х Х Х 

Мярка 6.5. Създаване на 
организационна основа за 
междуобщинско сътрудничество в 
предоставянето на услуги 

Брой съвместно 
предоставени публични 
услуги с други общини 

Брой  Община 
Неделино 

3 години 

Х Х Х 

Мярка 6.6. Насърчаване на 
електронното управление в община 
Неделино 

Брой предлагани електронни 
услуги за гражданите и 
бизнеса 

Брой Община 
Неделино 

3 години 
Х Х Х 
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5. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
 

5.1. ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

Задължително условие за успешната реализация на общинския план за развитие е неговата 

способност за адаптация към промените в общинските характеристики през следващите седем 

години. Тези особености посочват потребността от разработването на система за наблюдение 

и оценка на плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и 

последователността на операциите във времето.  

Целите на системата са да се определи степента на изпълнение на планираните цели, да се 

проследи съответствието на плана с променящите се условия и да се аргументира нуждата от 

неговата актуализация.   

Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване, приложението на 

системата от индикатори на ОПР, пълноценната координация и взаимодействие на 

участващите структури и успешното публично представяне на резултатите от наблюдението. 

Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за измерване на 

резултатите и въздействието на плана /т. 4. Система от индикатори за наблюдение и оценка 

на плана/. 

5.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ 

Основните участници са общинския съвет на община Неделино, кмета на общината, общинска 

администрацията, всички заинтересовани страни. Общинският съвет е ръководния орган за 

наблюдение на ОПР. Представители на общинския съвет активно участваха в разработването 

на документа, осигурявайки условията за открито осъществяване на регламентираните 

дейности по планирането на общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност 

следва да бъдат продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират 

нормативните изисквания за отчетност на резултатите от ОПР. 

Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за наблюдение 

и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на всяка година 

от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира процедурата за 

подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за одобрение от 

общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до председателя 

на областния съвет за развитие на Област Смолян. 

Общинската администрация активно се включва във всички етапи на разработването и 

реализацията на общинския план. Тяхната роля е да осъществяват необходимата комуникация 

и координация с всички останали участващи страни. Съществена роля е и предоставянето на 

експертна дейност при подготовката на годишните доклади. 

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за 

проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на 

информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро в 

Смолян, Агенцията по заетостта и неправителствени организации. 

Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация, 

неправителствения сектор, частния сектор, професионалните общности, заедно с отделните 

жители в общината. Разработването на ОПР се проведе в условията на коректна и креативна 

комуникация между всички заинтересовани страни, обменящи идеи чрез проведените 

обществени обсъждания и анкетни проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат 
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използвани и през предстоящите седем години, с оглед осигуряването на по-пълна представа 

за реалните резултати от изпълнението на плана.  

Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие позволява 

всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес в  първоначалната, 

междинната и последващата оценка на плана. 

 

5.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 

В същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Неделино са предвидените отделни 

дейности и тяхната последователност. 

Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на общината и 

общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и 

последващите реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа осигуряват предпоставките за 

въвличане на обществеността в работата по създаването и прилагането на плана. Кметът на 

общината организира цялостния процес в условията на постоянна координация и комуникация 

с одобряващия и приемащия орган – общинския съвет. 

Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР. Функциите на ОС 

/чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и 

разпределение на отговорностите между отделните структури от общинската администрация, 

изпълняващи ОПР, както и поддържане на непрекъсната комуникация с централните и 

местните институции. ОС утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на 

системата за наблюдение и оценка на плана. Успоредно е хармонизирането на изброените 

дейности с действащото законодателство и утвърдените норми за обществената дейност в 

страната, както и популяризирането на резултатите от ОПР в публичното пространство. 

Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР. 

Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР, 

респективно неговото наблюдение, е годишния доклад. Системата за наблюдение на ОПР 

Неделино предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието на 

докладите са информационната основа за междинната и последващата оценка на плана и 

предоставя информация за: - 

 

 социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и 
прилежащата й външна среда; 
 

 степента на изпълнение на предвидените стратегически цели; 
 
 конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на изпълняващите 

плана; 
 

 мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за 
цялостния процес по изпълнението на плана. 

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за 

осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното 

преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на 

формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от ОС. 

Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна организационна структура, 

където са детайлно разпределени задълженията на Общинската администрация, поддържащи 

процеса по наблюдение на ОПР. 
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Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. Междинната оценка 

следва да проследи: - 

 досегашния прогрес на плана;  
 

 актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата; 
 

 ефективността на координацията между компетентните органи. 

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на ОПР. В 

случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е предвиден за 

разработване през втората половина на 2017 година и съобразно структурата на настоящия 

документ. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението 

на ОПР и представлява логическо продължение на предходните годишни доклади.  

Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички 

заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. 

Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на 

системата от индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. Извършването на 

дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и активно взаимодействащ 

с общинската администрации в общината. Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, 

предлагащи необходимата информация и своите гледни точки, заедно със специализираните 

институции, съхраняващи нужната статистическа информация. Кметът внася документа за 

обсъждане от ОС, който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка. 

Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. Главните 

причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните социални и 

икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени изменения в 

екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и важни промени в 

законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и националните 

нормативни и стратегически документи, основните политики и секторните планове и програми. 

Междинната оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и адекватността 

на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали е целесъобразно формулирането на 

допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти – изработването на актуализиран 

документ със срок за изпълнение оставащото време от програмния период. Друга възможност е 

решението за актуализиране само на програмата за реализация. 

5.4. РАЗПРЕДЕЛНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Представените елементи от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са 

обобщени в прилежащата Таблица 38 за разпределение на дейностите във времето и сред 

отделните участници. 

Общите дейности са класифицирани в следните видове: 

 организиране; 
 наблюдение и одобряване; 
 експертна дейност; 
 осигуряване и събиране на информация; 
 провеждане на дискусии; 
 приложение на системата от индикатори на плана.  

Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и заинтересовани 

страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от хронологията на плана.  

Събитията са: 

 публична дискусия; 
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 предварителен проект; 
 окончателен проект; 
 първоначална оценка; 
 последваща оценка; 
 годишен доклад; 
 публикуване и разпространяване; 
 междинна оценка; 
 актуализиран документ на ОПР. 

В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с въвеждането на 

определени механизми за координация и комуникация между участващите, както и с 

извършването на конкретни операции. Механизмите следва да бъдат продължени във времето 

на реализацията. Всяко едно от ключовите събития е ориентирано към определен момент във 

времето и е свързан със задаване на конкретни отговорности. Подобен подход предлага 

детайлно разработена система, позволяваща успешно управление на ОПР, като съчетание от 

взаимосвързани и подредени във времето действия. 

През 2014 година е предвидено първоначалното създаване на комуникационни канали и 

въвеждане на методи за събиране на информация от страна на общинската администрация. 

Основните методи са организиране на информационна система, съдържаща данни за всички 

проекти от съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и отбелязване 

на техните наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва да се доразвие 

през следващите години с изработването на годишните доклади, междинната, 

последващата оценка и евентуално актуализацията на документа. 

През 2015, 2016 и 2018, 2019 и 2020 година следва да се проведе последователността от 

изработване на годишен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и използване 

на събраната информация от страна на Общинската администрация по дирекции и отдели в 

общината. След изготвянето на доклада следва да се организира публичното му представяне и 

разпространяване – задължение на общинската администрация. Приложимите методи за 

дейността са публикуване на интернет страницата на общината, използване на местните медии 

и препращането на документа на ключовите партньори по реализацията на ОПР /подготвената 

контактна листа/. Поредицата от събития завършва с организирането и провеждането на 

публична дискусия, въвличаща компетентните органи и заинтересованите страни. На срещите, 

освен запознаване с резултатите, трябва да се обобщи и съхрани общественото мнение, като 

ресурс за следващите годишни доклади. 

Междинната оценка следва да се извърши от независим експертен екип през първата половина 

на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на ППЗРР, задължително 

използва разработената система от индикатори при постоянен контакт с общинската 

администрация. След одобрението на оценката от ОС, материалите й се публикуват на 

интернет страницата на общината. 

Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021 година и 

финален момент от наблюдението и оценяването на общинския план. Последващата оценка 

дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период след 2021 година. 

В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от 

актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-2020. 

Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително техническото 

изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото приемане. Документът е логично 

продължение на изводите и решение на проблемите, описани от доклада на междинната 

оценката. Структурата и стратегията на актуализирания план трябва да се основават и да 

надграждат изпълнявания до 2018 ОПР. 
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Таблица 38. Система за наблюдение и оценка на общинския план 

УЧАСТНИЦИ РАЗРАБОТВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общински съвет 
                

                                        
  

Кмет на общината 
                                                          

Общинска 
администрация 

    

  

    

      
                    

  
                  

            

Източници на 
информация                 

                                        
  

Заинтересовани 
страни 

    

            

  
    

  
    

  
    

      
    

  
    

  
      

                      

Експерти                                                           

Изпълнител     

            
                                        

      

Събитие ПД ПД   ПП ПД ПО ПО ОП  Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД МО A Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД ПО 

Месец 09 10 11 01 - 07 09 07-09  03 04 06 03 04 06 03 04 05 06-12 03 04 06 03 04 06 03 04 06   

Година 2013 - 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                
 

                                          

Общи дейности 

  

Събития 

            Организиране   
  

ПД Публична дискусия 

            
Контрол и утвърждаване   

  

ПП Предварителен проект 

            Експертна дейност   
  

ОП Окончателен проект 
            

Осигуряване и събиране на информация 
  

  

ПО 
Първоначална оценка /2013/ 
Последваща оценка /2021/ 

            Дискусии   
  

Д Годишен доклад 

            Приложение на система от индикатори   
  

ПР Публикуване и разпространяване 

            

        

МО Междинна оценка 

            

        

А Актуализиран документ 
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6. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
 

6.1. ОБХВАТ И ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА 

Целта на тази дейност е да се приложат най-подходящите инструменти за участие на всички 

партньори и заинтересовани страни, както в процеса на подготовка, така и в процеса на 

реализация на общинския план. По време на разработването на ОПР, основните негови 

постановки са консултирани с общинската администрация, работодателите, НПО, с широката 

общественост и активните субекти от общината. Това отговаря на изискването на Закона за 

регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, които определят търсенето на 

партньорство, публичност и прозрачност като водещ принцип при разработването и 

реализацията на ОПР. Кметът и Общинският съвет са органите, които носят отговорност за 

осигуряване на информация и публичност за дейностите по ОПР. Прилагането на разнообразни 

инициативи за представяне на работата по ОПР стимулират гражданското участие и генерират 

идеи за приоритети, мерки и конкретни проекти. Балансирането на различни интереси и 

обсъждането на мотивирани предложения подпомага разработването на плана да постигне 

реалистични резултати, които точно отразяват специфичната местна действителност. 

Осигуряването на обществена ангажираност към разработването и прилагането на ОПР е 

гаранция за неговата успешна реализация. 

6.2. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 

Разработването на ОПР на Община Неделино по отношение на прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност, следваше заложените във 

встъпителния доклад конкретни дейности и инициативи. Целта която експертният екип се 

стремеше да постигне беше от една страна да получи максимално обективна информация за 

състоянието, възможностите и нуждите на общината като общност от различни заинтересовани 

страни и от друга - да се представят и популяризират сред обществеността работните 

предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за 

развитието на общината. Разнообразните подходи и инициативи за представяне и обсъждане 

на работата по ОПР стимулираха гражданското участие и различните заинтересовани групи за 

генериране на идеи и предложения. Този подход позволи планът да балансира разнообразните 

интереси и максимално да отрази местната специфика.  

В работен порядък беше организирано анкетиране на служители и общински съветници, 

директно ангажирани в планирането и изпълнението на ОПР, заинтересовани страни и 

граждани. За целта беше  разработена и използвана специална анкетни форми. Беше 

формирано позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение 

участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на Плана. 

 

6.3. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

Действащата нормативна уредба разполага с добре изпитани в практиката инструменти за 

управление на реализацията на ОПР. Те са: годишни доклади за изпълнението на ОПР, 

междинна и последваща оценка на общинския план. Тези документи съдържат информация за 

постигнатия прогрес по изпълнението на ОПР, несъответствията между планираното и 

реалното състояние на общината към наблюдавания момент. Законодателството изисква 
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публичното представяне на докладите - публикуване на официалната страница на Община 

Неделино, както и препращането им към основните заинтересовани страни. Установено в 

практиката е провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за управлението на 

плана звена представят постигнатите резултати и обсъждат със заинтересованите страни 

мерки за преодоляването на възникнали рискове и трудности. Друго направление в процеса на 

осигуряване на прозрачност и публичност по време на реализацията на ОПР е формирането на 

оперативни партньорства за реализиране на определените с общинския план приоритетни 

проекти. В програмата са описани: организацията за изпълнение на проектите, отговарящата 

структура и участващите партньори. Предвижда се общинската администрация периодично да 

публикува новини, свързани с ключовите проекти по общинския план в официалния сайта на 

Общината.  

 

7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 
 

7.1. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата 

предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В единство с останалите 

инструменти, програмата определя начините за разпределение на наличните и потенциалните 

общински времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на програмата за 

реализация е обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката 

на формулираните мерки от обхвата на приоритетните области. Основната цел на програмата 

е да бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на плана. Изясняването на смисловите 

връзки между отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна 

финансова стойност и източник на финансиране за проектите*, идентифицирането на 

отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с управлението на проектите във 

времето, са аспектите на основната цел. 

Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка от 

приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на редица 

проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е преобладаващата 

им принадлежност към една от шестте приоритетни области. Ориентирането на проектите към 

един приоритет се въвежда заради търсенето на рационална подредба на проектите и 

оптимално управление и разпределение на финансовите ресурси. Ограничен брой проекти не 

са съотнесени към конкретна мярка, но съобразно тематичната им насоченост са включени към 

проектите на отделните области за въздействие. 

В рамките на Програмата за реализация са приобщени всички проекти, идентифицирани за 

развитието на Община Неделино за периода 2014-2020 г. 
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7.2. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 – 2020г. 

Таблица № 39 
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Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

П1.1 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект:-  „Светилище на вр. Божица“ М1.1 700000 ПРСР, МК 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.2 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Светилище на вр. Свети 
Илия“ М1.1 1100000 ПРСР, МК 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.3 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация на обект: - „Светилище на вр. Света 
Неделя“ М1.1 500000 ПРСР, МК 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.4 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Курбанище“ М1.1 650000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.5 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Тракийска могила – махала 
Дуня“ М1.1 720000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.6 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Антично селище – махала 
Шадийца“ М1.1 700000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П1.7 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Средновековно селище  - 
местността Селище“ М1.1 500000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.8 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Средновековно селище – 
местността Св. Марина“ М1.1 990000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.9 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Средновековно селище  - 
местността Селището“ М1.1 800000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.10 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – Сухата чешма“ М1.1 680000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.11 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол  - местността Св. 
Марина“ М1.1 1000000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.12 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – центъра на гр. 
Неделино“ М1.1 1200000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.13 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Черковото“ М1.1 900000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.14 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – Каурското 
гробе“ М1.1 650000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.15 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некрополите в района на 
махала Диманово“ М1.1 890000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.16 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол в района на 
читалище „Светлина 1938г“.“ М1.1 1050000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.17 

Археологични проучвания, разкриване и  
реставрация  на обект: - „Некропол  - местността 
Попова чука“ М1.1 940000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П1.18 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Сивово“ М1.1 920000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.19 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Барцево“ М1.1 840000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.20 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Оскруша“ М1.1 780000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.21 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Гробчени“ М1.1 520000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.22 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Купоското“ М1.1 630000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.23 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Маданище“ М1.1 540000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.24 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Белите камъни“ М1.1 1250000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.25 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Сухата чешма“ М1.1 1100000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.26 

Археологични проучвания, разкриване и  
реставрация  на обект: - „Ранновизантийска крепост 
– местността Градище “ М1.1. 1200000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.27 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Тракийска крепост – 
местността Чуката“ М1.1. 1080000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.28 

Реставрация и ремонт на старите сводови мостове в 
град Неделино и включването им в интегриран 
туристически продукт 

М1.1. 
М3.1. 400000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П1.29 

Проучване, реставрация и чатична социализация  на 
локални римски пътища. Реконструкция на Римски 
мостове 

М1.1. 
м4.8. 400000 

ПРСР, МК, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.30 

Реставрация,консервация и експониране на обекти-
стари къщидекларирани със съответните писма на 
НИПК, притежаващи статут на  на еденични 
архитектурно-строителни недвижими културни 
цености М1.1. 300000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П1.31 

Разработване и въвеждане на план и програмни 
документи за управлението на културното 
наследство на Община Неделино М1.2. 75000 

ПРСР, МК, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.32 

Представяне на местната история със съвременни 
технологии М1.3 150000 

ПРСР, МК, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.33 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект:-  „Светилище на вр. Божица“ М1.4 2750000 

ПРСР, МК, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.34 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Светилище на вр. Свети Илия“ М1.4 550000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.35 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Светилище на вр. Света Неделя“ М1.4 300000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.36 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Курбанище“ М1.4 350000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.37 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Тракийска могила – махала Дуня“ М1.4 230000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.38 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Антично селище – махала Шадийца“ М1.4 930000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П1.39 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Средновековно селище  - местността 
Селище“ М1.4 350000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
   

Х Х Х Х Х 

П1.40 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Средновековно селище – местността Св. М1.4 420000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

  

Х Х Х Х Х Х 
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Марина“ Неделино 

П1.41 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Средновековно селище  - местността 
Селището“ М1.4 380000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
    

Х Х Х Х 

П1.42 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – Сухата чешма“ М1.4 285000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.43 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол  - местността Св. Марина“ М1.4 650000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.44 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – центъра на гр. Неделино“ М1.4 300000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.45 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Черковото“ М1.4 150000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.46 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – Каурското гробе“ М1.4 100000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П1.47 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некрополите в района на махала Диманово“ М1.4 120000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.48 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол в района на читалище „Светлина 
1938““ М1.4 100000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.49 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол  - местността Попова чука“ М1.4 210000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.50 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Сивово“ М1.4 170000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.51 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Барцево“ М1.4 195000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П1.52 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Оскруша“ М1.4 210000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.53 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Гробчени“ М1.4 160000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 
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П1.54 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Купоското“ М1.4 135000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.55 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Маданище“ М1.4 185000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.56 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Белите 
камъни“ М1.4 420000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.57 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Сухата чешма“ М1.4 195000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.58 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Ранновизантийска крепост – местността 
Градище “ М1.4 620000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.59 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Тракийска крепост – местността Чуката“ М1.4 600000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.60 

 Организиране и провеждане на културни събития 
включени в културния календар на Община 
Неделино М1.5 300000 

МК, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 НЧ 
„Светлина 
1938“, НЧ 
„Напредък - 
1962“, СОУ 

Х Х Х Х Х Х Х 

П1.61 

Организиране и провеждане на Балкански 
фолклорен фестивал в Община Неделино М1.5 700000 

МК, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
НЧ „Светлина 
1938“, НЧ 
„Напредък - 
1962“ 

Х Х Х Х Х Х Х 

П1.62 

Организиране на реклама за популяризиране на 
културните събития и прояви в Община Неделино М1.5 250000 

МК, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
НЧ „Светлина 
1938“, НЧ 
„Напредък - 
1962“ 

Х Х Х Х Х Х Х 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

П2.1 

Реконструкция и разширяване на ОДЗ 1, гр. 
Неделино М2.1 800000 

 МОН,ОПНОИР, 
ПРСР, Община 
Неделино 

 Община 
Неделино     

Х Х Х 
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П2.2 

Реконструкция и разширяване на ОДЗ „Пролет“, гр. 
Неделино М2.1 400000 

МОН, ОПНОИР, 
ПРСР, Община 
Неделино 

Община 
Неделино    

Х Х Х 

  

П2.3 

Реконструкция и разширяване на ЦДГ „Зора“, с. 
Средец М2.1 850000 

 МОН, ОПНОИР, 
ПРСР, Община 
Неделино 

 Община 
Неделино     

Х Х Х Х Х 

  

П2.4 

Въвеждане на интерактивни форми на обучение в 
училищата М2.2 370000 ОПНОИР, МОН 

СОУ , ОУ Община 
Неделино 

Х Х Х Х Х Х Х 

П2.5 

Изграждане на достъпна архитектурна среда в 
училищата  М2.2 200000 ОПНОИР, ПРСР 

Община 

Неделино СОУ, ОУ  

Х Х 

    

П2.6 

Реновиране и аранжиране на прилежащите 
училищни пространства М2.2 450000 ОПНОИР, ОПОС 

Община 

Неделино 
СОУ, ОУ, 
ОДЗ    

Х Х Х Х 

П2.7 

Ремонтни дейности за внедряване на енергийна 
ефективност  в обектите на образователната 
инфраструктура  М2.2 1300000 ПРСР 

Община 

Неделино СОУ, ОУ, 
ОДЗ  

Х Х Х 

   

П2.8 

Разработване  и изпълнение на програма за 
интеграция и заетост  на млади хора и групи в 
изолация, включваща подходи за обучения и 
мотивация М2.3 180000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МТСП, 
МОН 

Община 

Неделино Агенция по 
заетост, 
бизнес, СОУ  

Х Х Х Х Х Х 

П2.9 Оборудване на кабинети в общинските училища М2.3 420000 

ОПНОИР, МОН СОУ, ОУ Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.10 

Провеждане на кампании за недопускане на 
преждевременно напусканe на училищата М2.3 70000 

ОПНОИР, МОН СОУ, ОУ Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.11 

Провеждане на кампании за популяризиране на 
възможностите за образование в общинските 
училищата и университетите в България. М2.3 35000 

ОПНОИР, ОПРЧР, 

МОН 

 

СОУ, ОУ Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.12 

Организиране на обучения за придобиване на 
начална компютърна грамотност за лица в риск М2.4 20000 ОПНОИР, МОН 

Община 

Неделино 
Обучаващи 
фирми, 
Агенция по 
заетостта, 
АСП  

Х Х Х Х Х Х 
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П2.13 

Създаване на предпоставки за активна комуникация 
между ДБТ – Златоград и фирми предлагащи 
обучения М2.4 70000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МОН 

ДБТ - 

Златоград Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.14 

Организиране на обучения за повишаване на 
квалификацията на лица регистрирани в ДБТ - 
Златоград М2.4 300000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МТСП, 
МОН 

ДБТ - 

Златоград Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.15 Бизнес – обучения за млади предприемачи М2.4 50000 ОПРЧР, МТСП 

ДБТ - 

Златоград 
Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.16 

Осигуряване на предпоставки  за практично 
обучение  на учениците  в реална среда М2.5 100000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МОН 

СОУ Община 
Неделино, 
бизнес  

Х Х Х Х Х Х 

П2.17 

Обогатяване на учебните програми в областта на 
туризма и ресторантьорството  М2.5 70000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, ПРСР, 
МОН 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П2.18 

Обогатяване на учебните програми в областта на 
планинско биоземеделие М2.5 70000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, ПРСР, 
МОН 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА 

П3.1 

Изграждане  на туристическа пътека Неделино вр. 
Св. Неделя и създаване на интегриран туристически 
продукт М3.1 326 830 ПРСР 

 Община 
Неделино   

Х Х 

          

П3.2 

Създаване на туристическа инфраструктура – 
екопътека към защитена местност «Пещера 
Годумова дупка» и реализиране  на интегриран  
туристически продукт М3.1 323  948 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П3.3 Туристическа пътека Римски път – Омарев дол” М3.1 323 684 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 

     

П3.4 

 Туристическа пътека местността Зиково бърце – 

местността Габъра М3.1 324 328 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х 

          

П3.5 

Изграждане на посетителски център за експониране 
на едногравското наследство и природните М3.1 281 070 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
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забележителности на Община Неделино 

П3.6 

Изграждане на туристическа пътека село Крайна 
училище  - местност «Потаци» и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 240 164 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.7 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Гъркавце – местността Гребенар  и създаване на 
интегриран туристически продукт  М3.1 204 121 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.8 

Изграждане на туристическа пътека село Крайна – 
местността Габровото и създаване на интегриран 
туристически продукт  М3.1 324 120 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.9 

Изграждане на туристическа пътека Неделино – 
местността Фенере и създаване на интегриран 
туристически продукт  М3.1 281 616 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.10 

Изграждане на туристическа пътека село Крайна – 
местността Екмежовица и създаване на интегриран 
туристически продукт М3.1 171 158 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.11 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Чуката – местността Мереджови колиби и създаване 
на интегриран туристически продукт М3.1 373 390 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.12 Фестивален комплекс „Неделино пее“ М3.1 202 984 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
     

П3.13 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Зиково бърце – местността Крушки и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 369 260 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.14 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Гребенар Неделино – Омареви колиби и създаване 
на интегриран туристически продукт М3.1 251 488 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.15 

Изграждане на туристическа пътека Стояново – 
Римски гробища – вр. Св. Неделя М3.1 362 240 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
     

П3.16 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Баряков дол  - Стояново, Община Неделино и 
създаване на интегриран туристически продукт М3.1 183 199 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 
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П3.17 

Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – 
местността Баряков дол – местността Корията  М3.1 318 969 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
     

П3.18 

Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – 
местността Халваджиево (Чекаре), Община 
Неделино и създаване на интегриран туристически 
продукт  М3.1 242 904 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П3.19 

Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – 
местността Св. Илия, Община Неделино и 
създаване на интегриран туристически продукт М3.1 315 055 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.20 

Развитие на Фестивален туризъм в Община 
Неделино М3.1 1350000 

ПРСР, МК, 
ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.21 

Развитие на селски туризъм в населените места на   
Община Неделино М3.1 1200000 ПРСР, ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.22 

Изграждане на туристическа пътека Неделино – 
Старинен квартал-местността Беровото и създаване 
на интегриран туристически продукт М3.1 400000 ПРСР,  

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.23 

Изграждане на туристическа пътека Неделино – 
местността Емин Чаушево бърце и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 350000 ПРСР,  

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.24 

Проектиране,изграждане и маркиране на трасета на 
парк за планинско колоездене „Велопарк Неделино“, 
маршрути за маунтин байк с различни нива на 
трудности. М3.1 350000 ПРСР,  

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.25 

Изграждане на туристическа пътека «Омарева 
дупка» , местността  Извора - « Афузов врис» 
местността «Ливаде»  и създаване на интегриран 
туристически продукт М3.1 400000 ПРСР,  

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.26 

Изграждане на туристическа пътека местен път с. 
Бурево – местността „Бездънника“  и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 400000 ПРСР,  

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.27 

Проектиране на посетителски центрове за 
предоставяне на информация за туристическо М3.2 150000 ПРСР, МРРБ 

Община 

 

Х Х Х Х Х Х Х 
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обслужване и условия за престой на туристите в 
Община Неделино 

Неделино 

П3.28 

Изграждане на посетителски центрове за 
предоставяне на информация за туристическо 
обслужване и условия за престой на туристите в 
Община Неделино М3.2 1000000 

ПРСР, МРРБ, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П3.29 

Участие на Община Неделино в туристически 
представения и договаряния в страната и чужбина М3.2 100000 

ОПДУ, ПРСР, 
МРРБ 

Община 

Неделино 

Община 
Мароня-
Сапон, 
Р.Гърция, 
Община 
Мики, Р. 
Гърция, 
Община 
Караджабей,Р 
Турция и др.  

Х Х Х Х Х Х 

П3.30 

Изграждане на музей на местния бит,фолклор и 
култура М3.2 150000 МК, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.31 Изграждане на търговско-етнографски комплекси  М3.2 200000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.32 

Разширяване на материалната база за развитие на 
туризма./средства за подслон и храна,както и всички 
съоръжения и дейности свързани с туристическото 
обслужване/ М3.2 150000 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.33 Насърчаване на културни и творчески индустрии М3.2 100000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.34 Брандиране на неделински туристически продукт М3.2 90000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.35 

Разработване на продуктова гама на туристическо 
предлагане за различните видове типология на 
туризъм според целта на пребиваване. М3.2 90000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
143 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 
 

П3.36 

Организиране на реклама на туристически продукти 
с „Неделинска марка“ М3.3 140000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.37 Развитие на съпътстваща туристическа индустрия М3.3. 1100000 
ПРСР, ОПИК, 

ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.38 Разработване на конкретни туристически продукти М3.3. 850000 ОПИК 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.39 

Сертифициране, маркетинг и представяне на 
продуктите с „Неделинска марка“ на национално и 
международно ниво М3.3. 100000 

ОПРЧР,ОПНОИР, 
МЗ 

Община 

Неделино 
   

Х Х Х Х Х 

П3.40 

Подкрепа за създаване и развитие  на 
микропредприятие за преработка на 
дървесина,горски плодове,картофи  и др. М3.3. 500000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.41 

Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия за преработка и бутилиране на 
трапезна вода и безалкохолни напитки М3.3. 600000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.42 Подкрепа за създаване на винарски изби, и др М3.3. 150000 ПРСР, МЗ,  

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.43 Инвестиции в алтернативно планинско земеделие М3.4 120000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.44 

Информиране и подпомагане на земеделските 
производители  от Община Неделино за създаване 
на трайни насаждения  М3.4 170000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.45 Изграждане на гъбарници М3.4 350000 ОПИК, ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П3.46 Изграждане на мандра М3.4 1540000 ОПИК, ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П3.47 Изграждане на рибарници М3.4 840000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П3.48 

Организиране на работни срещи между земеделски 
производители, преработватели  на земеделска М3.4 70000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, МЗ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 
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продукция и община Неделино.  

П3.49 Изграждане на базар за земеделска продукция  М3.4 500000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.50 Изграждане на млекосъбирателни пунктове М3.4 480000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.51 

Изграждане на хладилни камери за шоково 
замразяване на земеделски продукти М3.4 1000000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.52 Представяне и популяризиране на местните обичаи М3.5 85000 МК, ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.53 Представяне и популяризиране на местните занаяти М3.5 145000 МК, ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.54 Изграждане на местни занаятчийски работилници М3.5 480000 ПРСР,МК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.55 

Разработване  и партниране по проекти с над 
общинско значение  и организиране  на съвместни 
мероприятия в областта на местните занаяти М3.5 7200000 ОПДУ, ОПРР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.56 

Разработване на туристическа анимация – фолклор, 
ритуали М3.5 200000 

ПРСР, ОПНОИР, 
ОПРЧР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.57 

Изработване на набор от екскурзоводски беседи на 
няколко езика М3.5 60000 

ПРСР, ОПНОИР, 
ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х 
    

П3.58 

Организиране на местно производство на сувенири 
и изделия ръчна изработка М3.5 75000 

ОПИК, ПРСР, 
ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.59 Разработване на специални туристически пакети М3.5 65000 ОПИК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.60 

Съхранение на традициите в двугласното пеене и 
превръщането им в международна културна проява М3.5 150000 

ОПНОИР, 
МК,ОПНОИР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.47 

Разработване на концепция за развитието и 
съхраняването на местните занаяти и обичаи М3.5 40000 

ОПДУ, ОПРЧР, 
ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
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П3.48 

Изграждане на посетителски център за експониране 
на етнографското наследство и природните 

забележителности на Община Неделино М3.5 281070 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ 

П4.1 

 Основен ремонт, реконструкция и внедряване на 
енергийна ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
общинска сграда бившо ОУ „Васил Левски, гр. 
Неделино“ / комплекс за социални услуги / М4.1 3200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.2 

 Реконструкция и внедряване на енергийна 
ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОДЗ №1, Гр. Неделино М4.1 250000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

        

П4.3 

Реконструкция и внедряване на енергийна 
ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОДЗ „Пролет“, гр. Неделино М4.1 250000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х 

    

П4.4 

Основен ремонт, реконструкция и внедряване на 
енергийна ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ЦДГ „Зора“, с. Средец М4.1 200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х 

    

П4.5 

Основен ремонт, реконструкция и внедряване на 
енергийна ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
общински сгради по населени места М4.1 1200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х 

     

П4.6 

 Използване на минералната вода от откритите 
находища за изграждане на рекреационни центрове 
към съответните спортни бази 

М4.1 
М4.3 600000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.7 

Изработване на общинска програма за устойчиво 
използване на възобновяеми 
енергийни източници – проучване възможностите за М4.1 200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 
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използване вятърна и 
слънчева енергия, добиване на енергия от биомаси 
и геотермалните извори 

Неделино 

П4.8 

 Въвеждане на енергийна ефективност в битовия 
сектор и общия жилищния фонд  на община 
Неделино М4.1  250000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.9 

Благоустрояване и озеленяване на общински площи 
за озеленяване М4.2 1000000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.10 

Изграждане на нови и разширяване на 
съществуващите общински гробища,както и 
подобряване състоянието на обслужващата 
гробищна инфраструктура в т.ч. закупуване на 
специализирана хладилна камера 

М4.2 
М4.8 300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.11 Изграждане на нови градини и алеи М4.2 300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.12 

„Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез 

изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и 
спортна зала „Алада”, Спортна площадка „Емовци” в 
гр. Неделино и Спортна площадка „Средец” в с. 
Средец”административни услуги във всички 
населени места на Община Неделино чрез 
създаване на Общински център за услуги, 
внедряване на електронна система за управление 
на документи и използването на информационни и 
комуникационни технологии М4.3 5867380 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П4.13 

Реновиране на стари и изграждане на нови 
площадки за спорт и отдих в гр. Неделино М4.3 200000 ПРСР 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П4.14 

Изграждане на спортни площадки и спортни 
съоръжения осигуряващи необходимите условия  за 
по-голяма спортна активност на населението М4.3 1500000 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 
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П4.15 

Изграждане и рехабилитация на тротоари и 
изграждане на подходи в пешеходните пространства 
в общинският център М4.4 800000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.16 

Изграждане на подходи и елементи за преодоляване 
на различни нива М4.4 700000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.17 

Изграждане на достъпни места за паркиране на лица 
в неравностойно положение М4.4 700000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.18 

Изграждане на подходи до обществени сгради за 
лица в неравностойно положение в Община 
Неделино М4.4 500000 

ПРСР, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х 

    

П4.19 Изграждане на спирки за обществен транспорт М4.4 350000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.20 Изграждане на велоалейна инфраструктура М4.4 250000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.21 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Върлино, Община Неделино М4.5 350000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.22 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Еленка, Община Неделино М4.5 480000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.23 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Кундево, Община Неделино М4.5 420000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.24 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Тънка бара, Община Неделино М4.5 350000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.25 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Бурево, 
Община Неделино М4.5 600000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.26 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Върли дол, 
Община Неделино М4.5 700000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.27 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Гърнати, 
Община Неделино М4.5 470000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
148 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 
 

П4.28 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Диманово, 
Община Неделино М4.5 600000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.29 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Дуня, 
Община Неделино М4.5 380000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.30 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Изгрев, 
Община Неделино М4.5 420000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.31 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Козарка, 
Община Неделино М4.5 380000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.32 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Кочани, 
Община Неделино М4.5 500000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.33 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Крайна, 
Община Неделино М4.5 300000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.34 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Оградна , 
Община Неделино М4.5 850000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П4.35 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Средец, 
Община Неделино М4.5 1000000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П4.36 

Основен ремонт и реновиране на оборудването на 
съществуващи помпени станции в Община 
Неделино  М4.5 400000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х 

    

П4.37 

Изграждане и обзавеждане на нови помпени станции 
в Община Неделино М4.5 700000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П4.38 Изграждане на язовир на река Мързянска М4.5 48750000 
ПРСР, ОПОС, 

МРРБ 

 

  

Х Х Х 
   

П4.39 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Бурево, 
Община Неделино  М4.5 1200000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х 
  

П4.40 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Върли 
дол, Община Неделино М4.5 1240000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 

 

П4.41 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Върлино, 
Община Неделино М4.5 1300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х 
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П4.42 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Гърнати, 
Община Неделино М4.5 2400000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 
 

П4.43 

Изграждане на канализационна мрежа в с. 
Диманово, Община Неделино М4.5 1800000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.44 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Дуня, 
Община Неделино М4.5 950000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.45 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Изгрев, 
Община Неделино М4.5 1150000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х 
  

П4.46 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Козарка, 
Община Неделино М4.5 1300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 

 

П4.47 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Кочани, 
Община Неделино М4.5 1650000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.48 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Кундево, 
Община Неделино М4.5 1650000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.49 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Еленка, 
Община Неделино М4.5 1840000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 
 

П4.50 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Крайна, 
Община Неделино М4.5 870000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.51 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Оградна, 
Община Неделино М4.5 1420000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино     

Х 

   

П4.52 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Средец, 
Община Неделино М4.5 2300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П4.53 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Тънка 
бара, Община Неделино М4.5 870000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 

 

П4.54 

Проучване и добив на термо - минерална вода в 
района на Неделино М4.5 3200000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.55 

Изграждане на нова и/или реконструкция 
модернизация и рехабилитация на съществуващата 
инфраструктура за отводняване./водостоци и М4.5 300000 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 
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съществуващи канали/ 

П4.56 

Реновиране и оборудване на Центъра за спешна 
медицинска помощ М4.6 250000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х 

    

П4.57 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Неделино М4.6 70000 ОПНОИР 

Община 

Неделино 
СОУ „Св. Св. 
Кирил и 
Методий“  

Х Х 

    

П4.58 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в ОУ 
„Васил Левски“, с Средец М4.6 70000 ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х 
    

П4.59 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
ОДЗ №1, гр. Неделино М4.6 50000 ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х 
    

П4.60 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
ОДЗ „Пролет“, гр. Неделино М4.6 50000 ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х 

    

П4.61 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
ЦДГ „Зора“, с Средец М4.6 50000 ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х 
    

П4.62 

Организиране и провеждане на здравни беседи с 
подрастващите на Община Неделино М4.6 42000 

ОПНОИР, МЗ, 
ОПРЧР, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.63 

Организиране и провеждане на здравни беседи с 
възрастното население на Община Неделино М4.6 40000 МЗ, ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.64 

Изграждане на открит и закрит плувен басейн в 
гр.Неделино 

М4.6 
М4.8 750000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.65 

Изграждането на между общински път ІV-86533 „ІІІ- 
865 (Златоград – Подкова) – Неделино в участък от 
км 0+000,00 (4+550,00) – км2+897,34 (7+447,34): с. 
Долен (Община Златоград)- с. Крайна (община 
Неделино)” М4.7 4500000 

ПРСР, 
ОПТТИ,ОПРР, 

МФ 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П4.66 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (ІІІ-8652) 
Неделино - Козарка - Тънка бара: -SML3170  М4.7 1200000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 
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П4.67 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (SML3170 
Крайна - Козарка) - мах. Ангелови колиби - с. 
Върлино (SML3170)  М4.7 2000000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х 

 

П4.68 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (SML1171 п.к. 
ІІІ-8652 - Средец) Неделино - с. Изгрев:- SML2172 М4.7 4370000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.69 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път Неделино - 
Върли дол: - SML2173 М4.7 1850000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.70 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (ІІІ-8652 п.к.  - 
Изгрев - Неделино) - мах. Имамски колиби:-SML3183 М4.7 1200000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.71 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (SML2173 ) 
Неделино - мах. Караиванови колиби: -SML3186 М4.7 1560000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.72 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (SML2173 
Неделино - Върли дол)  - мах. Шеменски колиби: -
SML3189 М4.7 9000000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х 

 

П4.73 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път ІІІ-8652) 
Неделино - мах. Хаджиеви колиби: -SML3194 М4.7 1200000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.74 

 (І Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път ІІ-8652 Падина 
- Неделино) - с. Средец: - SML1171  М4.7 3200000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.75 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (ІІІ-8652 
Неделино- Златоград) - с. Старцево- мах. Белите 
камъни - граница общини (Неделино-Златоград) - с. 
Дуня: -SML2103 М4.7 3500000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х 
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П4.76 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път( ІІІ-8652 
Падина - Неделино) - с. Диманово - с. Кочани - с. 
Еленка М4.7 3700000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х 

 

П4.77 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (ІІІ-8652 
Падина - Неделино) - с. Кундево М4.7 950000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.78 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (ІІІ-8652 
Падина - Неделино) - с. Еньовче - граница общини 
(Неделино-Ардино) - с. Оградна М4.7 1150000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х 

 

П4.79 

Подобряване условията за живот, мобилността на 
работната сила, привлекателността за развитие на 
бизнес в община Неделино и достъпа до качествена 
водоснабдителна инфраструктура чрез основен 
ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, 
изграждане на мост и строителство и 
рехабилитация на водопроводна мрежа 

М4.7, 
М4.5 2 945 596 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х 

    

П4.80 

Подобряване условията за живот, мобилността на 
работната сила, привлекателността за развитие на 
бизнес в община Неделино и достъпа до качествена 
водоснабдителна инфраструктура чрез основен 
ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, 
строителство и рехабилитация на водопроводна 
мрежа“ с включени подобекти: - „Реконструкция и 
ремонт на част от общински път SML3170 , в участък 
– гр. Неделино – с. Крайна – разклон с. Крайна – с. 
Козарка“ и „Водоснабдяване на с. Кундево 

М4.7, 
М4.5 4 970 19 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х 

    

П4.81 Изграждане на автогара в гр.Неделино 
М4.7 
М4.8 650000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.82 

Изграждане на паркинги за домуване на товарни 
мпс,автобуси,ремаркета и каравани М4.7 200000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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П4.83 

Изграждане на околовръстен път, заобикалящ ЦГЧ и 
СОУ“ Св.св. Кирил и Методий“ с ос-т- 560-516-590 
представляващ част от ул.Шина Андреева и 
ул.Васил Димитров М4.7 500000 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.84 

Реконструкция,реновиране и ремонт,както и 
изграждане на съоражения на междуселищен път 
Неделино-Годумска пещера-Карабовска 
махала,с.Оградна М4.7 2000000 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.85 

Ремонт, преустройство и пристрояване на 
съществуващата сграда  на ОУ“Дичо Петров“ с цел 
изграждане на балнеоложки център М4.7 700000 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.86 

Подобряване и разширяване на градски площад – 
гр. Неделино М4.8 1 865 482 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х 

    

П4.87 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Бурево М4.8 480000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино    

Х Х 
   

П4.88 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с.Върли дол М4.8 620000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.89 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Върлино М4.8 540000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино      

Х Х 
 

П4.90 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Гърнати М4.8 720000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П4.91 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Диманово М4.8 420000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино      

Х Х 
 

П4.92 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Дуня М4.8 320000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.93 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Еленка М4.8 870000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино         

П4.94 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Изгрев М4.8 780000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино      

Х Х 
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П4.95 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Козарка М4.8 500000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино      

Х Х 
 

П4.96 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Кочани М4.8 530000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино    

Х Х 

   

П4.97 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Кундево М4.8 620000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.98 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с.Крайна М4.8 300000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П4.99 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Оградна М4.8 640000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П4.100 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Средец М4.8 1000000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино     

Х Х Х 
 

П4.101 

Изграждане, разширяване и рехабилитация на 
площад с. Тънка бара М4.8 560000 ПРСР, МФ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П4.102 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 
съоръжения на ул. „Георги Кирков“,  гр. Неделино М4.8 256000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.103 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Гавраил Генов“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.104 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Коста Аврамиков“, гр. Неделино 
М4.8 384000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.105 

Реконструкция, рехабилитация на ул. „Бистрица“, гр. 

Неделино 
М4.8 288000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.106 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Черни връх“, гр. Неделино 
М4.8 288000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
155 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 
 

П4.107 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. 

Неделино М4.8 416000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.108 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Кирил и Методий“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.109 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Васил Априлов“, гр. Неделино 
М4.8 640000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.110 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Цанко Церковски“, гр. Неделино 
М4.8 672000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.111 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Ивайло“, гр. Неделино 
М4.8 1920000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.112 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Катя Ванчева“, гр. Неделино 
М4.8 704000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.113 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Стръмни рид“, гр. Неделино 
М4.8 1280000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.114 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Йордан Йовков“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.115 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Средна гора“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.116 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Петко Славейков“, гр. Неделино 
М4.8 864000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.117 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Русалка“, гр. Неделино М4.8 224000 
ПРСР, МФ, 

Община 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 
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Неделино 

П4.118 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Кокиче“, гр. Неделино 
М4.8 480000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.119 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Добри Чинтулов“, гр. Неделино 
М4.8 2080000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.120 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Акация“, гр. Неделино 
М4.8 1344000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.121 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Беломорска“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.122 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Кирил Маджаров“, гр. Неделино 
М4.8 288000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.123 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Еделвайс“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.124 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Христо Ботев“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.125 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Васил Левски“, гр. Неделино 
М4.8 256000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.126 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Тунджа“, гр. Неделино 
М4.8 256000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.127 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Лиляна Димитрова“, гр. 

Неделино М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 
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П4.128 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Изгрев“, гр. Неделино 
М4.8 1088000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.129 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Паисий Хилендарски“, 

гр.Неделино М4.8 1056000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.130 

Реконструкция, рехабилитация н и изграждане на 

съоръжения а ул. „Иван Вазов“, гр. Неделино 
М4.8 2560000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.131 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Липа“, гр. Неделино 
М4.8 64000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.132 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Иглика“, гр. Неделино 
М4.8 160000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.133 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Бреза“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.134 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Нова гора“, гр. Неделино 
М4.8 256000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.135 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Пирин“, гр. Неделино 
М4.8 256000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.136 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Стефан Караджа“, гр. Неделино 
М4.8 288000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.137 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Димитър Полянов“, гр. Неделино 
М4.8 224000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.138 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Крайречна“, гр. Неделино М4.8 1280000 
ПРСР, МФ, 

Община 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 
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Неделино 

П4.139 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Топола“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.140 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Минзухар“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.141 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Люлин“, гр. Неделино 
М4.8 352000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.142 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Вела Пеева“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.143 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Арда“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.144 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Черно море“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.145 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Дунав“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.146 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Първи май“, гр. Неделино 
М4.8 2240000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.147 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Симеон Фисински“, гр. Неделино 
М4.8 704000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.148 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Черешка“, гр. Неделино 
М4.8 384000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П4.149 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Сергей Румянциев“, гр. 

Неделино М4.8 352000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.150 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Извора“, гр. Неделино 
М4.8 640000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.151 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Пол.Дичо Петров“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.152 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Бор“, гр. Неделино 
М4.8 576000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.153 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Кочо Честименски“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.154 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Васил Димитров“, гр. Неделино 
М4.8 1280000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.155 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Йорданка Николова“, гр. 

Неделино М4.8 640000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.156 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Владимир Заимов“, гр. Неделино 
М4.8 576000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.157 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Георги Сава Раковски“, гр. 

Неделино М4.8 576000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.158 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Комсомолска“, гр. Неделино 
М4.8 704000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
160 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 
 

П4.159 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Баба Тонка“, гр. Неделино 
М4.8 2240000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.160                 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Никола Вапцаров“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.161 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Александър Стамболийски“, гр. 

Неделино М4.8 13760000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.162 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Метакса Гугински“, гр. Неделино 
М4.8 1600000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.163 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Стара планина“, гр. Неделино 
М4.8 3200000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.164 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Любен Каравелов“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.165 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Братан Шукеров“, гр. Неделино 
М4.8 1280000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.166 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Васил Коларов“/ „Напредък“, гр. 

Неделино М4.8 10560000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.167 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Шина Андреева“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.168 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Дельо Войвода“, гр. Неделино 
М4.8 1600000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.169 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

М4.8 960000 
ПРСР, МФ, 

Община 

Община 

  

Х Х Х Х Х Х 
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съоръжения на ул. „Здравец“, гр. Неделино Неделино Неделино 

П4.170 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Арда“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.171 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Райко Даскалов“, гр. Неделино 
М4.8 448000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 
Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.172 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Бурево М4.8 2500000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.173 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Върли дол М4.8 5200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.174 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Върлино М4.8 4800000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.175 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Гърнати М4.8 6200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.176 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Диманово М4.8 4600000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.177 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Дуня М4.8 2200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

      

Х Х 

П4.178 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Еленка М4.8 5350000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 
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П4.179 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Изгрев М4.8 4300000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.180 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Козарка М4.8 5200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.181 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Кочани М4.8 3900000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

      

Х Х 

П4.182 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Кундево М4.8 3860000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.183 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Крайна М4.8 2900000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

       

Х 

П4.184 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Оградна М4.8 5600000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.185 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Средец М4.8 8960000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

   

Х Х Х Х Х 

П4.186 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Тънка бара М4.8 4150000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

      

Х Х 

П4.187 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в гр. Неделино М4.8 14000000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х 

    

П4.188 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Бурево, Община Неделино М4.8 2000000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
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П4.189 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Върли дол, Община Неделино М4.8 5500000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.190 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Върлино, Община Неделино М4.8 4200000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.191 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Гърнати, Община Неделино М4.8 7300000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.192 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Диманово, Община Неделино М4.8 4600000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.193 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Дуня, Община Неделино М4.8 1500000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.194 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Еленка, Община Неделино М4.8 7400000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.195 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Изгрев, Община Неделино М4.8 5800000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.196 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Козарка, Община Неделино М4.8 4980000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.197 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Кочани, Община Неделино М4.8 6210000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.198 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Кундево, Община Неделино М4.8 5300000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.199 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Крайна, Община Неделино М4.8 1900000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.200 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Оградна, Община Неделино М4.8 8200000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.201 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Средец, Община Неделино М4.8 9560000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.202 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Тънка бара, Община Неделино М4.8 4600000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
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П4.203 

Изграждане на Културен дом 

М4.8 2500000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.204 

Изработване и одобряване на кадастрална карта 

М4.8  ПРСР, МРРБ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.205 

Актуализация на регулационния план на 

гр.Неделино М4.8  ПРСР, МРРБ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.206 

Проекти за преструктуриране, обновяване и 

модернизиране на остарели производствени зони, 

както и тяхната инфраструктура с цел привличане на 

съвременни икономически инициативи М4.8  ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.207 

Съхраняване на застрашените видове и хабитати от 
биоразнообразието на Община Неделино М4.9 100000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.208 Култивиране и преработка на лечебни растения М4.9 50000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.209 

Изследване, наблюдения и образователни дейности, 
свързани с местообитанията на биологичните 
ресурси в Община Неделино М4.9 230000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.210 

Развитие на малки предприятия въз основа на 
природните ресурси в Община Неделино-гъби, 
билки, горски плодове и др. М4.9 150000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.211 

Изграждане, оборудване и поддържане на 
посетителски информационен център за 
биоразнообразието в региона М4.9 100000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.212 

Дейности, свързани с екологосъобразно земеделие 
и животновъдство в планинските райони М4.9 100000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.213 

Предотвратяване и намаляване на водната и ветровата 
ерозия в Община Неделино М4.9 50000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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П4.214 

Поддържащи, направляващи и регулиращи дейности 
за местообитание и видове от биоразнообразието на 
Община Неделино М4.9 75000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.215 

Изграждане на „Воден цикъл” на р. Неделино 
 М4.9 53300000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.216 Сепарираща инсталация за ТБО М4.10 1500000 ОПОС, МОСВ 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.217 

За чиста околна среда – 2014 - 2020г, с мото 
„Обичам природата - и аз участвам” М4.10 10000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.218 

Изграждане и оборудване на площадка за временно 
съхраняване на разделно събрани ТБО в Община 
Неделино М4.10 500000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПРИОБЩАВАНЕ 

П5.1 

 Провеждане на мотивационни обучения на рискови 
социални групи за подобряване достъпа до пазара 
на руда. М5.1 150000 

 ОПРЧР, 
ОПНОИР, ПРСР, 
МОН, МТСП 

 Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.2 

 Осигуряване на стажантски места за работа в 
институциите. М5.1 3350000 

 ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.3 

Разкриване на работни места за лица в 
неравностойно положение. М5.1 5680000 

ОПРЧР, ПРСР,, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.4 

Преквалификация и квалификация  на лица 
/младежи до 29г. и възрастни над 55г./ за развитие 
на базови и специфични умения. М5.1 940000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ПРСР, 
МОН, МТСП 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.5 

Създаване на устойчива трудова заетост за рискови 
социални групи. М5.2 1280000 

ОПРЧР, ПРСР, 
ОПИК, МТСП, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.6 

Провеждане на работни срещи между Община 
Неделино, НПО и институции насърчаващи  и М5.3 70000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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провеждащи възможности за богато разнообразие 
на социални контакти, отдих и културен живот на 
възрастното население. 

Неделино 

П5.7 Разкриване на пенсионерски клубове. М5.3 100000 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.8 

Надграждане и разширяване дейността на ЦОП – 
Неделино. М5.4 250000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.9 

Надграждане и разширяване дейността на ЦСРИ – 
Неделино. М5.4 250000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.10 

Надграждане и разширяване дейността на ЦНСТ – 
Неделино. М5.4 300000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.11 

Разкриване на ЦНСТ за лица с психични 
разстройства. М5.4 850000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.12 Разкриване на дневен център за възрастни хора. М5.4 450000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.13 Разкриване на малък дом за възрастни хора. М5.4 400000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.14 Разкриване на обществена трапезария. М5.4 280000 

ОПРЧР,МТСП, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.15 

Разкриване и разширяване обхвата на социалната 
услуга „Домашен помощник“. М5.4 2469600 

ОПРЧР, МТСП, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.16 

Разкриване и разширяване обхвата на социалната 
услуга „Личен асистент“. М5.4 1780000 

ОПРЧР, МТСП, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 



 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 
http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

 

 
167 

ОПР на Община Неделино  2014г. – 2020г. 
 

П5.17 

Разкриване и разширяване обхвата на социалната 
услуга „Социален асистент“. М5.4 2580000 

ОПРЧР, МТСП, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.18 

Провеждане на информационна кампания за 
агресията сред подрастващите. М5.4 70000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.19 

Провеждане на информационна кампания за култура 
на поведение в обществото. М5.4 70000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.20 

Провеждане на информационна кампания за 
вредата от наркотици, алкохол и тютюнопушенето. М5.4 90000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.21 

Провеждане на информационна кампания за 
вредата от наднорменото тегло. М5.4 50000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 

П6.1 

 Подготовка, управление, публичност  и одит от 
общинска администрация на проекти финансирани 
от ЕС и други финансови донори. М6.1 100000 

 ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

 Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.2 

Разработване и изпълнение на програма за 
повишаване на квалификацията на общинска 
администрация за успешно управление  на проекти с 
акцент върху извършване на мониторинг и оценка. М6.1 200000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.3 

Организиране и провеждане на специализирани 
обучения на общинска администрация – Неделино. М6.1 150000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.4 

Организиране и провеждане на форуми за 
представяне на добри практики в управлението на 
проекти. М6.1 100000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 
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П6.5 

Обособяване на звено в общинска администрация 
за подпомагане на земеделските производители и 
други предприемачи при подготовката на проекти за 
кандидатстване пред съответните финансови 
донори 

М6.1 
М6.2 
М6.3 450000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.6 

Насърчаване, развитие и участие в организирани 
клъстерни структури и мрежи 

М6.1 
М6.2 200000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.7 

Създаване и управление на фондове за рисков 
капитал,гаранционни фондове и фондове за 
микрокредитиране 

М6.1 
М6.2 500000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.8 

Организиране и провеждане на разяснителни 
семинари за повишаване информираността на 
бенефициентите за различни възможности за 
финансиране по проекти. М6.2 180000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.9 

Взаимодействие и сътрудничество при общинско 
планиране и развитие между Община Неделино, 
НПО и бизнеса. М6.2 70000 

ОПРЧР, ОПДУ, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.10 

Създаване на публично-частни партньорства и 
инициативи за икономическо развитие с цел 
осъществяване на дейностите по плана за развитие 
на община Неделино и повишаване на 
възможностите за усвояване на средства от 
различните финансови донори М6.2 100000 

ОПРЧР, ОПДУ, 

Община 

Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.11 

Създаване на технологични паркове и бизнес 
инкубатори М6.2 500000 

ОПРЧР, ОПДУ, 

Община 

Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.12 

Създаване на модерни комплексно-устроени 
индустриални и бизнес зони М6.2 500000 

ОПРЧР, ОПДУ, 

Община 

Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 
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П6.13 

Разработване и изпълнение на програма за 
обучение на общинска администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за 
ПЧП, заедно с популяризирането на възможностите 
за партньорство между публичния, 
неправителствения и частния сектор М6.3 50000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.14 

Създаване на мрежа за обмен на информация и 
диалог между Община Неделино и различните 
заинтересовани страни. М6.4 50000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.15 

Създаване на интернет портал с дискусионен форум 
за публично представяне и отчетност  на общинска 
администрация, както за споделяне на идеи между 
различните заинтересовани страни.  М6.5 200000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.16 

Провеждане на регулярни срещи, взаимни обучения 
и обмен на добри практики между общините 
членуващи в Сдружението на планинските общини и 
АРО. М6.5 70000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.17 

Разработване на съвместни планове за развитие на 
общините членуващи в Сдружението на планинските 
общини и АРО. М6.5 50000 ОПРЧР,, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.18 

Реализиране на съвместни ключови проекти между 
общините членуващи в Сдружението на планинските 
общини и АРО. М6.5 2000000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.19 

Въвеждане на електрони услуги за подобряване на 
цялостното административно обслужване на 
населението,публичния сектор, неправителствения 
сектор и бизнеса. М6.6 350000 

ОПРЧР, ПРСР, 
ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.20 

Въвеждане на Географски информационни системи 
/ГИС/ в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране на Община Неделино. М6.6 460000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

 

 


