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РЕЗЮМЕ: 
    Основната задача на Програмата за развитие на туризма в Община Неделино за 
периода 2016 – 2020 г. е да послужи като ръководство за работа на Общинска 
администрация и другите заинтересовани страни в сферата на туризма. 
    При разработването на Програмата са взети под внимание условията и 
предпоставките, необходими за постигане на устойчиво и балансирано развитие на 
туризма в съответствие с икономическите, социални и екологични аспекти. 
    На основата на извършения анализ и оценка на развитието на туризма в община 
Неделино са формулирани визията и стратегическите цели, които също така са в 
съответствие с международната, националната и регионалната политика в тази сфера. 
 
Визия  
Община Неделино – комуникативен и равноправен център, притегателен за живот 
и бизнес, туризъм и отдих. 

Експонирането и развитието на уникалните природни и културни дадености, 
добрата географска позиция на община Неделино ще дадат възможност за 
превръщането и в модерно европейско средище с характерен и привлекателен 
облик. 

Това е стремежът към един по – добър живот, в който ще сме запазили 
настоящето, претворили миналото и постигнали бъдещето.   

    Изведени са следните стратегически цели: 

 Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор; 
 Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт и превръщане на 

общината във водеща целогодишна дестинация за спортно-развлекателен, 
културно-исторически, селски и еко-туризъм; 

 Увеличаване на инвестициите чрез подобрен маркетинг и ясни регламенти; 
 Увеличаване на директните приходи чрез повишаване на качеството и 

подобряване на маркетинга; 
 Съхраняване на околната среда и подобряване на условията за алтернативни 

форми на туризъм. 
 

    За изпълнението на поставените цели са определени приоритети и посочени 
конкретни мерки, включващи набор от дейности (проекти), които съответстват на 
реалностите, възможностите и нуждите на общината, региона и държавата. 

 Приоритет І. Създаване на подходящи управленски и организационни 
структури, системи за управление, обучение и квалификация на персонала; 
 

 Приоритет II. Повишаване на качеството и обогатяване на предлаганите 
основни туристически продукти;  
 

 Приоритет ІІI. Развитие на алтернативни форми на туризъм; 
 

 Приоритет ІV. Подобряване на туристическата инфраструктура, съхраняване на 
околната среда и въвеждане на енергийни, екологични и ефективни технологии; 
 

 Приоритет V. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и информационен 
обмен; 
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     За всеки приоритет са заложени конкретни мерки, чрез които да бъдат 
постигнати желаните резултати: 

Приоритет І – Структури, обучение 

1.1. Въвеждане на интегрирани системи за управление на качеството, 
международни стандарти и практики; 

1.2. Подобряване на информационната основа на туризма – статистика, 
проучвания, анализи, прогнози; 

1.3. Създаване на условия за развитие на човешките ресурси - специализирано 
обучение и ограничаване на текучеството на персонала; 

1.4. Повишаване  капацитета на общинска администрация за управление на 
туристическите дейности; 

1.5. Сътрудничество с международни, национални и регионални власти и органи; 
 

Приоритет ІI – Основен туристически продукт 

2.1. Подобряване на туристическата среда в община Неделино; 
2.2. Повишаване качеството на туристическите услуги; 
2.3. Подкрепа за дейността на туристическите сдружения и бизнес; 
2.4. Подобряване на координацията и комуникацията между заинтересованите 

страни;  
Приоритет ІIІ – Алтернативни форми на туризъм 

3.1. Подкрепа за развитието на алтернативни, специфични и местни форми на 
туризъм; 

3.2. Изграждане на туристически пътеки и създаване на интегрирани 
туристически продукти с целогодишна експлоатация; 

3.3. Организиране на събития с регионален, национален и международен обхват; 
3.4. Разработване на съвместни туристически продукти със съседни страни или 

други целеви пазари; 
 

Приоритет ІV – Инфраструктура, околна среда 

4.1. Подобряване на туристическата и базовата инфраструктура;  
4.2. Съхраняване и подобряване на околната среда в община Неделино; 
4.3. Съхраняване и подобряване на околната среда извън община Неделино; 
4.4. Насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми 

източници на енергия; 
4.5. Подобряване на туристическата среда в населените места от общината – 

туристическа и базова инфраструктура; 
 

Приоритет V – Маркетинг, реклама, информация 

 

5.1. Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, информация и реклама 
на туристическите забележителности; 

5.2. Осъществяване на целева реклама на туристическите продукти в община 
Неделино; 

5.3. Подобряване на връзките с обществеността чрез провеждане на редовни 
информационни и комуникационни кампании; 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Програмата за развитието на туризма в община Неделино е дългосрочен 
оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели. Тя е 
разработена на основание чл. 11 ал. 1 от Закона за туризма  и кореспондира с  
Общинския план за развитие на община Неделино 2014-2020 г. и съществуващите 
местни  туристически ресурси и потребности. 

Програмата за развитие на туризма в община Неделино е съобразена с основните 
задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в общината, функциониращите 
фирми развиващи дейност в областта на туризма и изградените обществени 
структури в подкрепа на туризма – браншови сдружения в туристическия бизнес и 
други неправителствени организации. Тя е в съответствие с политиката на местните 
органи на самоуправление, относно важността на  туризма, като отрасъл в местната 
икономика. 

От съществено значение е, че в последните години туризмът е един от най-бързо 
развиващите се отрасли в националната икономика и бележи непрекъснат растеж. 
Той е идентифициран като приоритет в развитието на общината. 

Целта на програмата на първо място е да изясни и определи туристическия 
потенциал на територията на община Неделино и да конкретизира основните 
стратегически цели за неговото приоритетно развитие. 

1.1. Задание 
 Извършване на цялостен анализ на нормативната база и наличните документи на 

национално, регионално и местно ниво (Дневен ред за устойчив и 
конкурентноспособен Европейски туризъм, Европейска комисия  2007, 
Стратегия „Европа 2020” на ЕС; Закон за туризма, Национална стратегия за 
устойчиво развитие на туризма в България, стратегически документи за развитие 
на туризма на ниво област, Общински план за развитие на община Неделино за 
периода 2014 – 2020 г. и др.); 

 Провеждане на анкетно проучване сред гражданите и бизнеса на територията на 
общината; 

 Събиране, обобщаване и анализиране на статистически данни; 
 Провеждане на обществено обсъждане и консултации с представителите на 

гражданите, бизнеса и местни туристически асоциации/сдружения; 
 Извеждане на основните цели, приоритети и мерки за развитие на туризма на 

територията на общината за посочения период в съответствие с приоритетите за 
развитие на туристическия сектор на ниво Европейски съюз, държава и регион. 

 Изготвяне на план за действие за постигане на заложените в програмата цели; 

1.2. Основни дефиниции и методология на работа 

 

     В настоящата Програма, са  използвани  някои основни понятия в смисъла, даден по-
долу: 

 Туризъм – пътуване с цел отдих и развлечение, както и стопанският отрасъл, 
който обслужва тези дейности. 
 

 Устойчиво развитие - начин на използване на природните ресурси, който цели 
да задоволи човешките нужди като същевременно запазва естествения баланс в 
околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в 



6 
 

текущия момент, така и в далечното бъдеще. Устойчивото развитие обединява 
два основни стремежа на обществото: 
 

 постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен 
стандарт,  

 опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще. 
 

 Устойчив туризъм - туризъм, който задоволява нуждите на настоящите туристи 
и туристическите региони, като същевременно защитава и увеличава 
възможностите за бъдещето. Целта на устойчивия туризъм е да поддържа 
икономическите и социални предимства на туристическото развитие, като 
същевременно намалява или изменя всяко нежелано въздействие върху 
природната, историческа, културна и социална среда. Това се постига чрез 
балансиране на нуждите на туристите с тези на туристическата дестинация. 

 

 Стратегия – дългосрочен систематичен план за действие за постигане на 
определена цел. 

 
 Програма – планът или системата или поредицата от стъпки, според които се 

извършват дейности за постигане на определена цел. 
 

 План – предполагаем набор и последователност от дейности, предварително 
разработена схема за постигане на определена цел. 

 

 Визия – представа за бъдещо развитие. 
 

 Цел – насока за полагане на усилия. 
 

 Приоритет – йерархия, установена поради важност или спешна необходимост. 
 

 Мярка – съвкупност от няколко дейности, насочени към постигането на 
определена цел. 

 

 Проект – набор от съгласувани дейности с определени изпълнители, срокове и 
бюджет. 

 
Методология на работа 

    Екипът по разработване на настоящата Програма възприе принципите на 
устойчивостта и устойчивото развитие с цел гарантиране на икономически ефективно 
развитие на туризма, с едновременното опазване и възстановяване на използваната от 
туризма околна среда и удовлетворяване на потребностите на местното население и 
туристите, посещаващи туристическата дестинация. 
    Разработването на Програмата за развитие на туризма на общинско ниво, включва 
пет основни етапа: 

Етап 1: Организация на дейността по разработване на програмата 
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    В този начален етап се формира екип от експерти по развитие на туризма. Екипът е 
подпомаган от представители на местната власт, населението и заетите в областта на 
туризма на местно ниво. 

Етап 2: Анализ на съществуващото положение 

    Етапът включва анализ и оценка на съществуващите условия за развитие на туризма 
в общината в следната логическа последователност: 

 Анализ на дестинацията по елементи; 
 Въздействия на средата върху развитието на туризма; 
 Оценка на тези въздействия на общинско ниво; 
 SWOT анализ. 

 
Етап 3: Определяне на целите (включва два основни пункта) 

 Формулиране на визията за развитие на туризма в община Неделино. Визията се 
оформя в процес на допитване, разговори и консултации с представители на 
всички заинтересовани страни (общинска администрация, местна туристическа 
индустрия, местни неправителствени организации, местно население), така че тя 
да бъде общоприета и безспорна за всички, имащи отношение към развитието на 
туризма в общината. 

 Определяне на стратегическите цели на развитието на туризма в общината.  
 

Етап 4: Разработване на стратегия за постигане на поставените цели 

     На този етап, за всяка стратегическа цел се конкретизират приоритети, мерки, 
дейности (проекти), срокове, изпълнители и източници на финансиране. 

Етап 5: Изпълнение на програмата и оценка 

    Изпълнението на самата Програма следва да бъде осъществено по даден времеви 
график, а също подложено и на контрол и оценка.  

1.3. Нормативна и информационна база 
 

    Използваните нормативни и стратегически документи, научни и статистически 
разработки и проучвания, както и други информационни източници за изготвяне на 
настоящата Програма са посочени в т. 6 Приложение. 

2. Развитие на туризма на общинско ниво 

2.1. Принципи на устойчивото развитие на туризма 

 

    В период на икономическа криза, последвал бурен растеж на икономическите 
дейности, включително туризъм, все по-остро стои въпросът за възприемане на 
принципите на устойчиво развитие на туризма. Стихийното и неконтролирано развитие 
на този сектор до края на 2006 г. допринесе за презастрояване, замърсяване и рязък 
спад на качеството на предлагания туристически продукт на национално ниво. В 
същото време международният туризъм е най-големият източник на приходи от износ в 
национален и общински мащаб. При устойчиво управление той стимулира 
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инвестициите в инфраструктурата, създава приятелски между културни връзки и 
значително допринася за подобряване на условията на живот на местното население. 

    Нарастващото значение на туристическата дейност за човечеството и 
разпространението й във всички кътчета на нашата планета пораждат редица 
предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното сред тях е постигането 
на устойчиво развитие на туризма на местно, регионално, национално и международно 
равнище. Целта е да се осигури туристическа практика, която задоволява интересите и 
повишава благосъстоянието на местното население, като същевременно съхранява 
природните и социално-културните ресурси на местната среда за бъдещите поколения. 

 

Целенасоченото развитие на туризма позволява:  

 

 Целесъобразно и контролирано използване на природните, географските, 
социално-икономически и други ресурси в съответствие с препоръките на 
Световната организация по туризъм, която има основна роля за подпомагане на 
устойчивото развитие на туризма, популяризирането му като движещ фактор за 
икономически растеж и икономическо развитие и намаляване на негативното му 
влияние, на основните изисквания на Европейската комисия и институциите на 
Република България имащи отношение с туризма. Това касае опазването и 
развитието  на околната среда, културно-историческото наследство, традициите 
и обичаите на местното население и т. н. 

 Осигуряване на реални финансови средства за развитие на регионалната и 
местна инфраструктура за нуждите на туризма и за развитие на отделните форми 
на туризма – фолклорен, културно-исторически, познавателен, екологичен, 
селски, спортен, кулинарен туризъм и др., както и за изграждане на човешкия 
капацитет в областта на туризма.  
 

    Програмата за  развитие на туризма на територията на Община Неделино е 
разработена в съответствие с основните принципи за развитие на туризма на равнище 
дестинация, а именно: 

 Устойчивост. Развитието на туристическите дейности трябва да съчетават в 
себе си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, щадящи 
околната среда и социалните особености. Съвместимостта на туристическото 
развитие с природните ресурси се свързва с концепцията за “капацитета на 
поносимост”. Този капацитет представлява възможностите на природните 
ресурси да понесат натовареност с туристическите дейности без да се 
видоизменя тяхното първоначално качество и да намалява тяхната 
привлекателност. Надхвърлянето на тези възможности е знак за свръх 
натовареност и начало на процес на деградация на ресурсите. Влошаването на 
състоянието на природните туристически ресурси от своя страна заплашва 
икономическата жизнеспособност на местната туристическа индустрия. 
Туристите са отблъсквани от невъзможността да удовлетворяват потребностите 
си от чист въздух, слънце, разходки в планината, спорт, велоалеи, паркови 
площи и т.н. Това от своя страна води до свиване на обема на туристическата 
индустрия до ниво, по-ниски граници на капацитета на поносимост на 
природните ресурси. Крайният резултат е забавяне развитието на цялата 
икономика в общината. 
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 Демократичност. При управлението на дестинацията следва да се използва 
общественият подход. Необходимо е да се осигури висока степен на участие на 
местното население в процеса на управлението на дестинацията. 

 Местна идентичност. Планирането на туристическото развитие трябва да бъде 
съобразено и обвързано с основните ценности на обществеността в 
дестинацията, а така също и с особеностите на развитието на туризма в 
съответния регион. 

 Публично – частно партньорство.  Взаимно зачитане и взаимно подпомагане 
на всички участващи в туристическия процес обществени и частни организации 
чрез използването на подходящи механизми за коопериране на усилията на 
локално, национално и международно равнище.  

2.2. Участници в процеса и взаимоотношения между тях 
 

    Успешното управление и развитие на туризма на общинско ниво е от съществено 
значение за използването и интегрирането на природните ресурси към цялостното 
развитие на общината. То включва модерно насочено мислене за изграждане и 
разработване на атрактивни туристически продукти, основани на ценни и уникални по 
своята същност ресурси, с които е богата туристическата дестинация. Устойчивият 
туризъм следва да се разбира като практическа възможност за съчетаване на интересите 
на местното население, възможностите за икономическо развитие на цялата община и 
като цяло, подобряване на социално-икономическата ситуация в нея. 
   Основните участници в този процес и техните роли и отговорности, както и 
взаимоотношения, са както следва: 

2.2.1. Държавни, регионални и местни власти 
   Управлението на целия отрасъл изисква по-ангажирано и по-широко участие на 
държавата и местните власти. Разбирането за устойчив туризъм, който се реализира 
практически на регионално и местно ниво трябва да бъде водещо при формирането на 
областните и общински политики и приоритети. 

   Държавните, регионални и общински ръководства и експертни екипи трябва да се 
ангажират в редица действия и мерки на съответните за тях нива, насочени към: 

 разглеждане на туризма като част от дългосрочното и оперативно планиране на 
работата; 

 изграждане на механизми на съответните нива за осигуряване на 
представителство и ангажираност на обществения и частния интерес за 
целенасочено и координирано развитие на туризма; 

 развитие и прилагане на подзаконовите актове и стимули; 
 избор и прилагане на най-подходящите финансови механизми за насърчаване 

развитието на туризма на територията на община Неделино; 

2.2.2. Туристи 

Ролята на туристите следва да се разглежда на следните 3 нива:  

 Предварително – създаване на подходяща информационна основа и носеща 
структура за осигуряване на информираността на туристите с цел упражняване 
на тяхното право на избор; 
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 Текущо – чрез предоставяне на качество на туристическия продукт, в смисъл и 
на преживяване от страна на туристите, и на ниво на обслужване – от страна на 
бизнеса и местните власти 

 По следващо – туристите представляват източник на обратна връзка, т.е. могат 
да предоставят информация, ранно предупреждение или препоръки за развитие, 
които да се вграждат в процеса на планиране и програмиране на развитието на 
туризма.  

2.2.3.  Професионалисти в областта на туризма 
 

    За бизнеса е от първостепенна важност да остане конкурентоспособен. 
Предприеманата в тази посока подкрепа, трябва да се разглежда като част от процеса на 
достигане на устойчивост, която ще бъде едно от най-важните конкурентни 
предимства. За да гарантира своята дългосрочна конкурентоспособност, 
жизнеспособност и просперитет, бизнесът следва да се стреми към пълното 
интегриране на проблемите, касаещи устойчивостта, в практиките и средствата, 
прилагани при вземане на решения и при управление. Подпомагащите бизнеса услуги и 
асоциации играят основна роля в този процес. Необходимо е също така да се развива 
регулярното сътрудничество – с всички страни, ангажирани в областта на туризма, 
както и вътрешно – чрез провеждане на политика на социален диалог със служителите.  

    Други отговорности, които стоят пред професионалистите в областта на туризма са 
подобряване на работата с туристите за повишаване на качеството на предлагания 
продукт чрез създаване на избор. Балансираността на отношенията между 
предлагащите и търсещите туристически услуги ще се гарантира със стимулиране на 
съзнателното отношение към употребяваните ресурси и от двете страни. 

                 2.2.4.   Местно население, незаето в туризма 

 

    Отношенията, които възникват между местното население и туристите, посещаващи 
дестинацията, могат да се характеризират посредством четири особености: 

Първо, те включват кратковременни взаимоотношения между местното 
население и туристите, което е предпоставка за по-ниска степен на уважение на едни 
спрямо други. 

Второ, съществуват пространствени и времеви ограничения по отношение на 
тези взаимоотношения. Посещенията на дадена дестинация обикновено имат сезонен 
или непостоянен характер, което кара бизнесът да се възползва максимално от тази 
ситуация. 

Трето, с развитието на масовия туризъм, в отношенията между двете групи 
липсва онази спонтанност и непринуденост, както при индивидуалните 
взаимодействия. 

Четвърто, обикновено срещите между местното население и туристите често се 
характеризират с неравнопоставеност и небалансираност. 

 
    Тези особености са предмет на изследвания от страна на много социолози и 
антрополози, проучващи ефекта на туризма върху социалните отношения между 
местното население и туристите, и върху културната идентичност на общностите. 
Изводите показват, че социалните влияния включват значими промени в качеството на 
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живот на местното население. Културните влияния са свързани с по-дългосрочни 
промени в обществените норми и ценности, които от своя страна постепенно намират 
отражение в протичащите в обществото социални процеси.  
     Социално-културното влияние на туризма върху обществото се отразява в 
конкретни насоки, както следва: 

 Отношение на местното население към развитието на туризма и туристите 
 

     Отношението на местното население към развитието на туризма се определя 
основно от значението, което туристическата индустрия има за просперитета, както на 
отделните жители, така и на обществото като цяло.  

 
 Взаимоотношения местно население – туристи 

 
    Възможно е тези взаимоотношения да се развиват както в положителна, така и в 
отрицателна посока. През последните години все по-ясно се осъзнава възможността на 
туризма да поражда социално напрежение и негативно обществено отношение към 
туристическата дейност. Един от моделите, описващ отношенията между местното 
население и туристите в една дестинация е създаден от П. Мърфи (виж Използвана 
литература в Приложение 1) и включва 4 етапа, както следва: 

 Ентусиазъм – начална фаза, посетители и инвеститори са добре 
приети, липсват механизми за планиране или контрол; 

 Безразличие – посетителите се приемат вече за даденост, контактите са 
по-формални (комерсиални), планирането се заключава предимно в 
маркетинг; 

 Раздразнение – достигната е точката на насищане, местното население 
има известни обвинения спрямо туристическата индустрия, властите 
предприемат решения на тези проблеми чрез създаването на нова 
инфраструктура, и по-рядко - чрез ограничаване на растежа; 

 Противопоставяне – раздразнението се изявява открито, посетителите 
се считат за причина за всички проблеми, планирането вече засяга 
някои мерки за решаване на проблемите, но основно се действа чрез 
засилване на рекламата, за да се спаси западналата репутация на 
дестинацията. 

 

    Този модел показва директната връзка между продължителното и интензивно 
туристическо развитие и повишеното обществено раздразнение. Достигането на 
крайните фази в модела се избягва с навременно създаване на механизми за планиране 
и контрол, стремеж към дълготрайно плавно развитие и диверсифициране на 
туристическия продукт и спиране на стихийния растеж.  

 

3. Анализ на развитието на туризма в община Неделино 

3.1. Обща характеристика на община Неделино 

 

3.1.1. Географско местоположение 
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    В  географско  отношение  община  Неделино  заема  част  от  централния  южен  дял  
на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м  при надморска височина от 450 
до 1 200 метра. Град  Неделино  се  намира  на  около  60 км.  от  областните  центрове  
Смолян (65км.)  и Кърджали (63км. ) и на 165 км. 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, Долен  и Горен Върли дол, 
Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, 
Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара.  

Населени места в община Неделино, област Смолян: 

Област Община Кметство Тип Наименование Код 
Категор
ия 

Надморск
а 
височина  

SML SML18 SML18-00 с. Бурево 07911 8 6 

SML SML18 SML18-02 с. Върли дол 12896 7 7 

SML SML18 SML18-03 с. Върлино 12927 7 7 

SML SML18 SML18-04 с. Гърнати 18374 7 7 

SML SML18 SML18-05 с. Диманово 21004 8 6 

SML SML18 SML18-00 с. Дуня 24952 8 5 

SML SML18 SML18-10 с. Еленка 41157 7 5 

SML SML18 SML18-06 с. Изгрев 32559 7 7 

SML SML18 SML18-07 с. Козарка 37695 7 6 

SML SML18 SML18-08 с. Кочани 39092 7 6 

SML SML18 SML18-00 с. Крайна 41277 8 5 

SML SML18 SML18-09 с. Кундево 40628 7 7 

SML SML18 SML18-00 гр. Неделино 51319 4 5 

SML SML18 SML18-12 с. Оградна 53388 7 7 

SML SML18 SML18-13 с. Средец 68309 6 6 

SML SML18 SML18-00 с. Тънка бара 73883 8 7 
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    Административен, индустриален и културен център е гр. Неделино. Град  Неделино е 
обявен за град на 03.09.1974 г. с указ на Държавния съвет на Народна Република 
България. Географските дадености на община Неделино са изключително 
разнообразни, тъй като тя се намира в централния южен дял на Средно  Родопи.  
Неповторимата природа на Родопите явяваща се в уникално съчетание от чист 
планински въздух, воден ресурс, планински и скален масив, биоразнообразие  привлича  
любители  на планината, туристи и чужденци. Районът притежава богато разнообразие 
от природни забележителности, културни и исторически паметници, автентични 
традиции и обичаи и най вече гостоприемно население, което с цялата си душа приема 
всеки гост на общината. Всеки един, който веднъж е посетил този край желае да се 
върне отново. В това е може би силата и величеството на Родопите. Приказната  
красота  не  може  да  се  опише,  а  трябва  да  се види. Релефът е  планинско- хълмист,  
а  в  по-високите  части  планински, което  дава  отражение  върху  цялостното   
социално-икономическо, селищно и инфраструктурно развитие.  

3.1.2. Население и социално-икономически характеристики 

     По данни на Националния статистически институт към 31.12.2015 г. населението в 
община Неделино е било 6 340 души, от които 3092 са мъже и 3248 са жени. В града  
населението е 4088 души, от които 1992 мъже и 2096 жени, а в селата общото 
население е 2252 души, от които 1100 мъже и 1152 жени. Гъстотата на населението е 
сравнително висока – 63,75 души/кв. км. Естествения прираст е -55. Единствено село 
Гърнати е по-голямо по площ и второ по население, защото е разделено на 5 махали. 
Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. Живеещите в нея се 
реализират в повече от една дейност. Търсят се възможности за пълноценно използване 
на наличните човешки ресурси. Етническият състав на  населението  включва и  
малцинствени групи. Демографските показатели  на общината са влошени,  но  спрямо  
общата  картина  в  страната  процесите  могат  да  се овладеят. Периферните населени 
места се обезлюдяват, съществуват трайни тенденции за миграция към по-големите 
градове и емигриране в чужбина. Доходите  на  населението  са  ниски,  което определя  
ниската  покупателна  възможност  на населението. Увеличава се делът на социалните 
доходи, което говори за нарастващата зависимост от системата за социална защита. 
Висок е  делът на доходите от домашното  стопанство, което отразява една тревожна 
тенденция на натурализация.  
     Районът на община Неделино е уникален в своето традиционно фолклорно 
наследство. Характерен за този край е неделинския двуглас при изпълнението на 
автентични народни песни. Той носи белезите на древен тип музикално мислене по 
отношение на метроритъм, ладова организираност, стилистически изпълнителски 
похвати и очевидно принадлежи към най-старинните пластове на българския фолклор. 
Двугласното пеене се среща само в отделни области. Заобиколен от всякъде с 
едногласни родопски песни, неделинският двуглас се явява не само духовен мост на 
родопската покрайнина към вътрешността на страната, но и нишката, която отвежда 
към първични трако-славянски извори. Почитатели на този начин на пеене са не само 
българи, а и много чужденци. Традиционно е провеждането на Национален фолклорен 
фестивал, в който участват самодейци от всички фолклорни области в България и 
чуждестранни групи. На 3-4 км. южно от града са запазени руини от старинна крепост и 
манастир "Света Неделя", от където идва и името на общинския център. 

 

 

3.1.3.  Транспортна достъпност 
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   Пътната мрежа в област Смолян е сравнително добре изградена. Разпределението й  
на  територията  на  областта  е  неравномерно.  Пътната  мрежа 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. 
Общата  дължина  на  пътната мрежа  в общината  е  115 км., от  които  IV  –  класна  
пътна мрежа 10,5 км. Общото  състояние  на  републиканската  и  общинска  пътна  
инфраструктура  налага предприемането  на  спешни  мерки. Същата  се  нуждае  от  
основен  ремонт  и  рехабилитация. 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. На  територията  на  община  Неделино  няма  изградена  железопътна  
инфраструктура. Единствената  пътна  връзка  е  шосейната,  поради  което  следва  
усилията  да  бъдат  насочени основно в изграждане, поддръжка и рехабилитация на 
пътната мрежа. Важна пътна връзка на територията на общината е пътя от Пловдив 
през Смолян и Златоград в посока Гърция и пътя от Хасково през Кърджали, Ардино, 
Бял Извор, Неделино и Златоград  в посока Ксанти - Северна Гърция.  Откриването 
ГКПП „Златоград” и ГКПП през прохода „Маказа” допринасят за увеличаване на 
туристопотока от и към Гърция и това е  благоприятен  фактор за развитието на 
общината и региона  в средносрочен  и дългосрочен план. Стратегически важен за 
община Неделино и съседните общини е реализация на част от международното трасе 
гр. Неделино Р България – Комотини Р. Гърция. След пълното завършване на между 
общинският 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- пропускателен пункт;  

- гр. Кърджали, като в сравнение със съществуващата пътна връзка до там – 
разстоянието се скъсява с 30 км. В момента пътното трасе се използва, но предстои 
изграждане на мостово съоръжение над р. Тикленска и асфалтиране на участъка от с. 
Крайна, община Неделино до разклона за с. Долен, община Златоград. 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 връх „Св. Илия” и връх „Св. Неделя”. 
Добрият транспортен достъп е важна предпоставка за регионалното 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.  

 

3.2. Анализ на община Неделино като туристическа дестинация 
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3.2.1. Природни туристически ресурси 
 
    Неповторимата  природа  на Родопите явяваща се в уникално съчетание от чист 
планински въздух, воден ресурс, планински и скален масив, биоразнообразие  привлича  
любители  на  планината,  туристи  и чужденци. Релефът е планинско - хълмист,  а  в  
по-високите  части  планински, което дава отражение върху цялостното социално-
икономическо, селищно и инфраструктурно развитие.  

 Климат  
 

Климатът в община Неделино е преходно континентален и планинско-хълмист, като 
в югоизточните части е преходно средиземноморски. Общината е разположена върху 
терен със силно пресечен планинско горист релеф, със средна надморска височина 700 
м. Влияние върху климатичните условия оказват надморската височина и особеностите 
на релефа. Територията на общината се характеризира с континентално – 
средиземноморски климат с подчертано влияние на Беломорието, модифициран от 
особеностите на планинския релеф, в  по - високите части на територията на общината 
се наблюдава  понижение на температурата, увеличение на количеството валежи и 
скоростта на вятъра. Сложният нискоридов и долинен релеф също влияе при 
формиране на отделните елементи на климата, както следва: средногодишната 
температура на въздуха е 10,8°С с максимум през юли 20,6°С и минимум през януари - 
0,8°С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности 
на средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са 
съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална температура е през август 
/28,9°С/, а средномесечната минимална през януари /- 3.9° С/. Най висока дневна 
температура е измерена през месец август  38,2° С, най -ниска стойност   е измерена 
през  януари минус -22 С. Основните параметри на климата определят зимата  като 
умерено студена, а лятото умерено топло. 

 Валежи 

 
Средногодишните валежи достигат до 1 000 л/кв.м. Характерни за района на 

Община Неделино са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са 
през есента и пролетта.  Тяхното разпределение е под влияние на преходно-
средиземноморската климатична област, като през зимния период варира от 137 mm, а 
през летния 93 mm. През лятото се наблюдава засушаване, като количеството на  
валежите е само 37-47 mm. За община Неделино средната относителна влажност на 
въздуха не се изменя значително през различните сезони. Средната годишна влажност 
на въздуха е 75%. 

 Води 
 

Характерно явление за река Неделинска са честите наводнения, при които оттокът 
нараства и предизвиква щети. Продължителността на високата вълна трае от 28 до 122 
часа, като времето на покачване е сравнително кратко - от 10 до 40 часа. Има случаи в 
които обемът на високата вълна превишава значително, при което водните нива се 
покачват с 3-4 м. За целите на превантивната защита от наводнения по р.Неделинска и 
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притоците й са изградени многобройни прагове, баражи и са коригирани отделни речни 
участъци. В периоди на маловодие нивото на водата в р. Неделинска спада до 0,2 м, 
което води до спадане на нивата на водата в кладенците за питейно водоснабдяване и 
затруднява ползването на вода за други цели. Река Неделинска е с ниска честота на 
пресъхване, но по-голямата част от притоците й пресъхват ежегодно. Друга важна 
съставна част на водните ресурси са подземните води. Те са неравномерно 
разпределени по територията на водосбора и ограничени по размер, но изключително 
важни, тъй като имат голямо значение за водоснабдяването на населените места с 
питейна вода. Водоснабдяването на града се осъществява от помпена станция, която се 
намира в с. Крайна. Тя  е пусната в експлоатация  през 1981 г. и се състои от два броя 
шахтови кладенци. На територията на общината след направени проучвания за  
минерална вода са открити две находища в близост до градската част. Предстои да 
бъдат направени подробни лабораторни изследвания за точните показатели на 
химичния състав на водата. По предварителни данни водата е годна за пиене. Една от 
възможностите, ако се докаже, че водата има необходимите лечебни свойства е 
изграждане на балнеолечебен център за лечение на определени заболявания и 
ангажиране на трайна заетост. 

 Ветрове 
 

Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0.9 до 1.2 м/сек, а 
средногодишната скорост е 1.1 м/сек. През пролетта се наблюдават фьонови ветрове, 
които достигат до 15 м/сек. Преобладават северозападните  и северни  ветрове. 
Значително влияние върху климата имат фьоновите ветрове, които се появяват най - 
често като суховеи в пролетните месеци и увреждат цъфналите овощни насаждения.  
Други неблагоприятни атмосферни явления са наличието на мъгли и температурни 
инверсии в долинните разширения на реките. Средният брой на дните с мъгла е 11.5, 
като месецът с най-много дни с мъгла е декември, докато през лятото такива не се 
наблюдават. Един от главните компоненти на климата, който пряко влияе върху 
продължителността на слънчевите дни е облачността. За разглежданият район 
облачните дни са от 95 до 120, а слънчевите дни от 140 до 170. Останалите дни през 
годината се оценяват като смесени, което е от значение за отглеждане на някой видове 
селско стопански култури. Проявлението на климатичните елементи през различните 
сезони очертава лятото като най-благоприятно за практикуване на всички видове 
рекреационно – туристически дейности. Лятото не е горещо, поради охлаждащото 
действие на реките. На следващо място се нареждат пролетта и есента и на последно – 
зимата, когато климатичните ограничители се проявяват най-силно. 

 Почви, растителност и животински свят. 

Почвите в община Неделино принадлежат към Южнобългарската ксеротермална 
област. Най разпространените почвени видове  са канелените горски почви , те са 
образувани при сух климат, тъмно и светло кафяви горски почви. По поречието на 
реките преобладават алувиално-ливадни и хумусно-карбонатни почви. Канелените  и 
светло кафявите горски със скелетно-чакълеста структура са благоприятни за 
отглеждане на тютюн, кафявите горски почви са подходящи за отглеждане на картофи, 
а алувиално-ливадните за  отглеждане на зеленчуци.  
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В растителния свят водеща роля има ниско-стеблената  храстова растителност  - 
бук, кафяв габър, космат дъб, драка, благун и значителни площи  от иголистни гори. В 
тях преобладава  бял бор, черен бор и ела, които са залесени  т.е не са  типични за 
района. Благодарение на този ресурс в общината се развиват  дърводобива и  
дървопреработващи предприятия. По характерни представители от животинския свят 
от средиземноморските видове като елен, лопатар, сънливец, червенокръстка 
лястовица. От насекомите скакалецът, виолетовият бръмбар бегач. От птиците по 
скалните склонове гнездят редки птици –белоглав лешояд, орли. От европейските 
видове  по характерни представители са дива свиня, таралеж, катерица,  къртица. 

 
 Селско стопанство 

 
     Селското  стопанство  във  всички  региони  за  планиране  е  изправено  пред редица 
проблеми:  разпокъсана собственост, намаляване на поливните площи, липса на 
техника, липса  на  инвестиции  и  технологии  и  др.  В  годините  на  прехода  вместо  
да  бъде направена крачка напред към преструктуриране и модернизация на аграрния 
сектор, протече процес на “деиндустриализация“ на отрасъла.  Общината  разполага  
със  сравнително  малко обработваема  земя. Земеделските  територии  възлизат  на  
около  38  663  дка,  от  които  обработваемата  земя  представлява  27  372 дка, т.е 
около 81,6% в т.ч. ниви 20 822 дка, трайни насаждения - 259 дка и естествени ливади 6 
291 дка. От общите земеделски територии  15 659 са частни, което представлява - 
46,7%.  Изготвянето  на  стратегия  за  развитие  на  селското  стопанство  в Община 
Неделино, като част от Общия план за развитие за периода 2014-2020 г. беше  
подложена на  широко обществено обсъждане и приета от Общински съвет, в контекста 
на европейските регламенти. 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,  която  се  приема  все  по-  добре  на  европейския  пазар. Общината  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 култури.  Районът  е  с 
традиции  в  отглеждането  на  тютюн  и  картофи  и  това  са  основните  култури. 
Ежегодните количества  картофи,  произвеждани  в  общината  са  в  рамките  на  300-
400 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 неговото 
отглеждане,  прибиране  и  съхранение. Следва  да  се  отчете факта,  че  по-трудно  се  
приема  идеята  за  отглеждане  на  нетрадиционни  за региона  култури. На  
територията  на  областта  и  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. Добре  би  било  
земеделските  производители  да  се  насочат  към  отглеждане  на нетрадиционни  



18 
 

култури, с  добър  пазар  в  страната  и  чужбина,  а  именно  ягодоплодни култури 
/ягоди, малини, касис, арония и др./. Тази продукция е много търсена сега и в бъдеще, 
има  добра  цена,  културите  са  по-подходящи  за  биологично  и  екологично  
земеделие  за разлика от традиционните за региона култури, но поради нетрайността на 
плодовете, липсата на  изградени  хладилни  съоръжения  и  добра организация  за  
бързото  им  изкупуване,  площите все  още  са  минимални.  Възможно  е  това  
производство  да  увеличи  значително  обема  си  при едно  разумно  стимулиране  на  
производителите  за  закупуване  на  специализирана  техника  за съхраняване  и  
транспортиране  на  продукцията. Освен  това,  повечето  от  ягодоплодните култури  са  
многогодишни  растения  със  здрава  коренова  система  и  защитават почвата от 
ерозия при наклонени терени, което е сериозен проблем в общината. Друга  
възможност  в  развитието  на    растениевъдството  е  отглеждането  на  етерично-
маслени и билкови растения. 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 - къпини,  боровинки,  а  от  сушените  плодове,  
на  европейския  пазар,  най-добре  се  приемат сушените ябълки и сливи.  На  фона  на  
тези  данни  е  необходимо  да  се  направи  добър  анализ  на  наличните природни  
дадености  и да се  насочат  усилия  към  най  -  рационално  използване  на  наличния 
селскостопански фонд, включително и в сферата на алтернативно и биологично 
земеделие, билкопроизводство,  трайните  насаждения. След  проведена  анкета  сред  
населението  на общината  се  установи,  че  площите  заети  с  картофи  намаляват  
поради  факта,че  няма  добри пазари и цени за тази култура. Спецификата на климата и 
наличните горски територии и площи следва да фокусират посоката за развитие на 
региона търсейки традиции 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 и 
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 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  
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зависимост  от  търсенето  на  пазара,  което  често  пъти  е  проблем  за реализацията  
им.  Трябва  да  се  насочи  вниманието  към  търсене  на  пазарни  нишки  с  цел 
увеличаване производството на тази животинска продукция. Отглеждат  се  240  броя  
кози,  но  поради  ограничителните  мерки  по  осигуряване  на паша, отглеждането им е 
затруднено. Интензивното  отглеждане  на  зайци  в  страната  заема  все  по-голямо  
приложение.  То може  да  стане  добър  семеен  бизнес  и  алтернатива  за  заетост  на  
много    семейства  в региона на Родопите. Броят на пчелните семейства варира около 
650. Производството на мед в по-малката си част е за продажба на пазара, а останалата 
част е за лична консумация. В    общината  се  отглеждат  и  около 780  броя  птици,  
предимно  за  лична консумация на яйца и месо. В региона има добри условия за 
съчетаване на отдих и риболов, наличните  водоеми е добре да се поддържат и е 
необходимо да се създадат условия  за спортен риболов.  
    Релефът  и  климатът  в  Неделино  благоприятстват  развитието  на  животновъдство  
и  то предимно  на  високопланинско. Базата за развитие на животновъдството 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. Броят  на  
говедата  през  последните  години  запазва  едно  постоянно,  но относително ниско  
равнище. Над  90%  от  отглежданите  говеда  са  в  частни  стопанства  -  по  2-3  крави.  
В селата  няма  изградени  изкупвателни  пунктове  или  фабрика  за  производство  на  
млечни продукти. За съжаление липсва стабилен  пазар  за  произведената  продукция  
на  месо  и  мляко, поради което същото се оказва нерентабилно и производителите 
свиват производството. 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, липса на 
реални субсидии, унищожаване на племенните стада животни и загуба на генофонда. 
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. За да бъде ефективно отглеждането на 
животни, бъдещето без всякакво съмнение е на тези  с  по-големите  ферми.  
Производството  на  краве,  биволско  и  овче  мляко  може  да  стане много  по-
перспективно  и  доходно,  ако  фермерите  своевременно  се  ориентират  в  новите 
условия на пазарна икономика.  Анализът сочи:  
 

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

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

 На  база природни  дадености  съществува възможност  за  развитие  на  
биологично  и  алтернативно земеделие;  
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 Горско стопанство   
 

     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 представлява интерес за  различните  преработвателни дружества в областта 
и извън нея.  Бъдещето  на  района  е  пряко  свързано  с  начините  на  стопанисване  и  
управление  на горите.  Устойчивото  стопанисване  е  най-добрата  концепция  за  
управление  на горите в района. То представлява управление и използване на горите по 
начини осигуряващ поддържане  на  тяхното  биологично  разнообразие,  
продуктивност, възобновителен  капацитет и жизненост. Главната и основната задача 
при стопанисването на горите си остава  запазването и подобряването на 
водноохранните, водорегулиращи и климатообразуващи фактори  на гората. 
Извършването на каквато и да е дейност в тях трябва да бъде подчинена на опазване на 
биологичното разнообразие и генофонда на областта. Запазената  чиста  природа,  
разнообразните  екосистеми  са  едно  от  най  –  големите богатства  на  общината.  
Естествения  горски  масив  в  тях  представлява  силен  интерес  за търговци  на  
дървесина  и  билки.  От   горите  най разпространени  са иглолистните видове – смърч, 
ела, бял бор, а от  широколистна  дървесна растителност – бук, габър, дъб, бреза и дрян. 
По  състав  горите  са  смесени.  На  северните  изложения  обикновено  се  срещат  –  
бук, габър, горун, а на южните и ветровити склонове – бял и черен бор, смрадлика, 
зановец и др. Върху речните наносни терени са се самонастанили черна върба, ива, бъз 
и по- рядко леска. В района макар и рядко върху изсечени терени от смърчови гори се 
среща благун, келяв габър, а в ниските части на района – явор, шестил и планински 
бряст. Дървесното  богатство  предлага  благоприятни  условия  за  развитие  на  
дърводобива  и дървообработващата  промишленост, но  при  благоразумно  използване    
на  горските ресурси, тяхното възобновяване и обновяване. Основните проблеми са 
свързани с болестите по горите (в края на лятото и началото на есента боровите гори се 
нападат от борова процесионка), с незаконна сеч и бракониерството и в най-малка 
степен с горските пожари. Проблем представлява и недостатъчния брой 
висококвалифицирани кадри в горското стопанство, преди всичко поради липса на 
интерес у младите хора за професионална реализация в областта на дърводобива и 
дървопреработването. Слабите залесителни мероприятия през последните десетилетия 
като цяло не подобряват общата екологична обстановка в общината. В този смисъл 
усилията трябва за бъдат насочени към: 

 опазване на горите от незаконни сечи и изграждане на допълнителни горски 
 контролни пунктове; 

 увеличаване дела на широколистните видове, използвани за залесяване; 
 засилване на водноохранната функция на горите с цел опазване на водното 

           богатство на общината; 

 подобряване на системата от лесотехнически мероприятия за борба с ерозията; 
 усвояване на значителния рекреационен потенциал на горските територии в 

общината; 

 опазване и увеличаване на дивечовото разнообразие в горите и рибните запаси в 
реките; 
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 развитие на допълващи основния поминък дейности като събиране на билки, 
гъби и др. 

 Екология 
 

В общината  се извършва контролни замервания за чистотата на атмосферния 
въздух чрез преносимите станции на РИОСВ Смолян, като до сегашния етап не са 
показали отклонения, за които да е информирана общинската управа. Липсата на 
големи промишлени предприятия на територията на общината не предполага наличието 
на значими източници на емисии, които да замърсяват въздуха. Основният замърсител 
на въздуха се явява населението на общината. Главно през зимния сезон, в резултат на 
използването на твърдо гориво за отопление, се повишава концентрацията на сажди във 
въздуха. Поради малобройността на населението и релефа тези замърсявания на 
въздуха не могат да бъдат определени като много тежък проблем. Общината се 
отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На територията й 
липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен 
въздух. Един от основните замърсители на въздуха през летния сезон е автотранспорта. 
Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените 
места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, 
сажди. Наблюдението и контролът върху състоянието на околната среда се провежда 
по компоненти на средата и фактори, съгласно специализираната и обновена по 
стандартите на ЕС законова рамка. Като цяло, районът е екологически чист. За това 
допринася силно редуцираното индустриално производство и естествената 
проветривост на района. 

 Чистота на водите 
 

Управлението на водите на територията на Република България се осъществява на 
национално  и  басейново  ниво.  Речният  басейн    е основна  единица  за  съвместно  
управление на  повърхностните  и  подземни  води  по  количество  и  качество  за  
постигане  на  устойчиво водоползване и опазване на водите и водните екосистеми. 
Управлението на водите, водните обекти  и  водно стопанските  системи  и  съоръжения  
се  осъществяват  на  основата  на  планове  за управление  на  речните  басейни  и  
Национален  водностопански  план. Община  Неделино  попада в Източнобеломорски 
район с център Пловдив. През последните  години  в  национален  мащаб  се  
наблюдава  тенденция  на  подобрение на  общото  екологическо  състояние  на  водите. 
Регионът  на  басейна  на  река  Неделинска  не  фигурира  в докладите  като замърсен. 
Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни ресурси, които 
са ограничени както за цялата страна така и за общината.  Във връзка с това някои 
потоци са напълно  пресъхнали.  С  всяка  изминала  година  периода  на  засушаване  
през  летния  сезон  се увеличава, а високите температури водят до силно намаляване на 
влагата в почвата. Това силно се  отразява  върху  селското  стопанство,  върху  водните  
запаси  и  водопотреблението. Възникналите  пожари  през  последните  години  до  
голяма  степен  се  дължат  на  засушаването. Отчита  се,  че  водните  ресурси  са  
намалели  с  около  30%  спрямо  минали  години.  Също  така приблизително  50%  от  
водата  се  губи  вследствие  на често  настъпващи  аварии,    поради амортизиралата  се 
вече  вътрешна  водоснабдителна  мрежа.  Това  трябва  да  ни  напомни,  че  е 
необходимо  да  се  вземат  сериозни  мерки  за  преодоляването  на  тези  проблеми.  
Във  връзка  с това към МОСВ е изготвена програма, в която се насочват усилията към 
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пестеливо използване на  водата,  изграждане  на  язовири  за  увеличаване  на  обема  и  
регулиране  на  водния  отток.  Отделя  се  сериозно  внимание  върху  повишаване  
културата  на  потребление,  засилване  на пропагандната дейност в това отношение. 
През  територията  на  общината  минава  река  „Неделинска”,  която  се  влива  в  река  
„Върбица”. По-големи реки са „Мързянска” и „Козарска”.   

3.2.2. Културно-исторически (антропогенни) ресурси 
 

 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. Придошлите 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 този период от време 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. Два  от най-големите моста  се намират в 
самия център на Неделино и досега са използваеми. Съоръженията са изградени от 
дялан камък и имат формата на арка. Интерес представлява и малкото мостче, което е 
само на 3 километра, северозападно от града и населението го нарича „Турчин мост”. 
Мостът е реставриран, за да се запази още дълги години като исторически паметник на 
града. 
   В с.Гърнати е открита архитектурна забележителност, криеща огромна история и 
мистика около себе си. Това са трите старинни воденици, намиращи се в околностите 
на селото, строени още към края на 15-ти и началото на 16-ти век. Една от тях носи 
името „Панкина воденица” и е разположена на Буреска река. Втората се нарича 
„Хаджикулова воденица”, намираща се по долината на река Мъзълска, а третата носи 
наименованието „Ресимова воденица”, намираща се също на Мъзълска река. 
   В района на общината има следи от праисторическа, тракийска, римска, елинска и 
старобългарска култура. Съществуват  няколко паметника на културата, някои от които 
с национално значение. Най-ранните археологически находки в региона са датирани от 
епохата на неолита. 
 

 Забележителности  
    

   Територията на община Неделино  е екологично чист район и предлага неограничени 
възможности за развитие на екологичен туризъм, а също планински рекреативен и 
селски туризъм. Богатството на културни паметници, традиции и събития предлагат 
неограничени възможности за осъществяване на културно-познавателен туризъм. 
   Основните ресурси, които общината може да използва за осъществяване на различни 
форми на туризъм са природните ресурси и забележителности, архитектурно-
исторически паметници на културата, традициите в занаятите и фолклора. 
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Десетки са местата в този район, които местните ревниво пазят, но и с гордост показват 
на всеки гост. 
    Свещено място за хората от целия район е връх „Света Неделя”. Той се  намира на 7 
км от Неделино, по пътя за Златоград, в отсечката между Неделино и Старцево.  
Върхът, ведно с параклисите „Св. Равноапостолите Константин и Елена”, „Св. Атанас” 
и  „Св. Неделя”, намиращи се на едноименните върхове около Златоград, форвират 
т.нар. „Кръстата гора”.Върхът е уединен, без седловини и доминира над останалите  
планински възвишения и върхове с височина 865 м. Билото е обрасло в многовековна 
дъбова гора, която крие манастирската сграда и другите помощни постройки, опасани 
от крепостна каменна стена.  Тази забележителност носи магическа сила и вяра и 
придава усещане за самосъхранение. 
     Гордост на хората от този край е връх Алада, най- високата точка в този район – 1241 
м. Той се намира на 20 км източно от Неделино. В почивните дни и по празници често 
срещана гледка тук са чеверметата, които хората въртят от съседните села Гърнати и 
Бурево. Смята се, че тук траките са имали свое светилище, което римляните 
унищожили с идването си, за да построят и един от главните си военни и търговски 
пътища от Тракия за Беломорието. Пътят бил кръстосван ежедневно от търговци и 
кервани, които отивали да търсят пазари отвъд Родопите. Легендата разказва, че от 
римско време до края на османското робство горите и пътищата тук гъмжали от 
разбойници и обирджии. Те причаквали и обирали керваните, като често и проливали 
невинна кръв. Знаейки за тази смъртна опасност, много от тях заравяли богатствата си 
по пътя с надеждата, че ако оцелеят на връщане ще си ги приберат. Митовете разказват, 
че тук е заровено златно рало. 
    Белите камъни или както местните го наричат Бялото камене е друга величествена 
забележителност, която носи заряд и позитивизъм на присъстващите. До нея се достига 
чрез 12 – километрова екопътека, започваща от връх „Света Неделя” до Белите камъни. 
Тази екопътека е същевременно модерна велоалея и идеален път за преход с лек 
автомобил. Тракийското светилище посветено на бога Слънце “Белите камъни” 
предлага изглед, обхващащ почти целите Източни Родопи – низ от планински вериги, 
долини, гори, китни села и градчета.  
    Красива защитена местност е „Годумова дупка” – пещера, която не е пригодена за 
посещение. Подходът до нея е сравнително улеснен, тъй като има изградена 
туристическа екопътека, но самият вход е заприщен от огромен камък  и това не 
позволява тя да бъде достъпна за туристи. Общата дължина на пещерата е 130 м. 
Картирана е на 14.08.1988 г. 
    Най-новата атракция на Неделино е открита само преди няколко години от Димитър 
Манолов, който открива огромна дупка в горския си имот в местността Манолови 
колиби. Маноловата дупка е с дължина 17 м. и е картирана на 13.11.2010 г. 
 
    Община Неделино разполага и с туристически информационен център, отворил 
врати през 2005 г. по програма „Фар” по проект „Източните Родопи – съжителство на 
тракийска култура, християнство и ислям”. 

 Фолклор, празнични обичаи и обреди 

      Районът на община Неделино е уникален в своето традиционно фолклорно 
наследство. Характерен за този край е рядко срещаният в страната двуглас при 
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изпълнението на автентични народни песни. Той носи белезите на древен тип 
музикално мислене по отношение на метроритъм, ладова организираност, 
стилистически изпълнителски похвати и очевидно принадлежи към най-старинните 
пластове на българския фолклор. Двугласното пеене е характерно, неповторимо 
явление за Родопската фолклорна област. Представлява специфичен „остров” в 
едногласно песенното море на родопската песен. И в миналото и днес двугласа 
продължава да изненадва специалистите-изследователи на народния бит и на културно-
историческото наследство със своята самобитност, звучене и разнообразие. Той е 
визитната картичка на Неделино, онази духовна въздишка, която прави хората – 
неговите носители  и интерпретатори не само интересни като обект, но и големи като 
хора. Най- добрите му изпълнители са популярни в България, Европа и Америка. 
Дискове с техните песни и гласове се разпространяват на три континента. 
    Преди няколко години Министерство на културата обявява неделинското двугласно 
пеене  за Живо човешко съкровище на България. В края на 2012 г. МК предлага да бъде 
вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО като общочовешко достояние. 
    На територията на общината развиват дейност две читалища. Самодейните състави и 
групи не само дават възможност на населението  за участие в културния живот на 
общината, но имат значение за съхраняването на местните фолклорни традиции. 
Ежегодно в общината се организира фестивал за двугласното пеене, които започва 
първата седмица на месец септември и продължава три дни. От 2000-та година 
общината е организатор и домакин на Национален фолклорен фестивал за двугласно 
пеене. През 2013 той прерасна в Балкански, неговата организация  се осъществява по 
европейски проект. 
   Петнадесет години Неделино е престолнина  на песента, петнадесет години разказва и 
показва  своето умение да организира, посреща и представя най-добрите гласове, най-
талантливите танци и свирни на България и Балканите. Фестивалът е неотделима част 
от биографията на град Неделино, от културния календар на Родопите, от проявите на 
Министерството на културата. 
 
 Археологически обекти   

 

   Проведените археологически проучвания в региона и намерените находки, 
свидетелстват за наличие на живот на територията на съвременния гр. Неделино и 
околностите му 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.  

I. КУЛТОВИ МЕСТА 
 

1.  Светилище на вр. Божица (1241 м н.в.) в м. Костадин, СИ 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.  Светилище на вр. Свети Илия (1002 м н.в.), С 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. 

3.  Светилище на вр. Света Неделя (868.8 м. н.в), Ю 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). 

 
II. ДРУГИ КУЛТОВИ МЕСТА 
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1.Курбанище 3 500 м. от Средец. Датировка - Средновековие (X - XIV в. сл.Хр.). 
Начало на функционирането на култовото място не е установено. 

III. ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ 
 

1. Махала Дуня  З  3500 м от Неделино. Датировка - най-вероятно - ранно желязо 
(XI - X в. пр.Хр.). 
 

IV. СЕЛИЩА 
 

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.   Местността Селище З 3 700 от махала Върли дол. Датировка - Средновековие, 
установена по фрагментирана керамика на терена. 

3.  Местността Марина (Св. Марина) С 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. 

4.  Местността Селището, непосредствено СЗ от Средец. Датирано по 
фрагментирана керамика към същинското и късното Средновековие (Х-ХУв.). 

 
V. НЕКРОПОЛИ 

 
1.  Сухата чешма ЮЗ 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. Местността   Марина  С   1800  м   от  Неделино.   Същинско  и   късно 
Средновековие - датировка по керамика, останала след иманярски разкопки в две 
цистови погребения. 

3.  Района на пощата в центъра на Неделино, лесният 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 - медиевист 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. 
     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!?). 

5. Местността Черковото (района на бившия Механичен цех). При строителни 
работи били разкрити цистови погребения, масово погребение с много черепи 
(евентуална костница към при гробищна църква). Датировка по конфигурацията на 
погребенията и откритите накити, монети и фрагментирана керамика - Средновековие и 
късно Средновековие. 

6.Местността Каурското гробеЗ 300 м от махала Изгрев. Разкрити при селско 
стопански работи цистови погребения от същинското и късното Средновековие. 
Датировка - по керамика и накити. 

7. Местността Каурското гробе – непосредствено югоизточно от Средец. Датировка 
по материали, разкрити от иманяри – Средновековие и късно Средновековие. 
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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. 

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. 

10. Местността Сивово. непосредствено южно от махала Гърнати. Некрополът е с 
цистови погребения, открити са керамични фрагменти, разхвърляни от иманяри. 
Датировка - Средновеквие. 

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. 

12. Местността Оскруша  И 800 м от махала Тънка бара. Разкрити от иманяри, а 
може би и при селскостопански дейности, четири цистови гроба, които вероятно 
принадлежат към Античността. 

13. Местността Гробчени, непосредствено североизточно от с. Върлино. Цистови 
погребения от Средновековието и късното Средновековие. Датировка - несигурна. 

 
VI. СТАРИ РУДНИЦИ 

 
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. Местността Маданище ЮИ 1000 м. от Шадийца. Ясно се виждат следи от 
затрупан (самосрутил се!) вход на стара рудничарска галерия. В района се открива 
късноантична керамика. 

3. Местността Белите камъни Ю 1000 м. махала Дуня. Сведения за руднични 
галерии от "римско време". На терена се откриват силно фрагментирани керамични 
останки от късната античност. 

4. Местността Сухата чешма ЮИ 4500 м. от с. Дуня. Устни сведения за наличие на 
"римски галерии". Следи за тяхното съществуване при първият оглед не се открити, 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. 

 
VII. КРЕПОСТИ 

 
1. Местността Градище З 300 м. от Неделино. Следи от ранно византийска крепост 

(VI в. сл.Хр.), датировката не е сигурна. Възможно е по – старо укрепено място на 
местните траки от късно желязната епоха. 

2. Местността Чуката (1063 м. н.в.) С 700 от Средец. Вероятна тракийска крепост, 
използвана и през ранното Средновековие. Датировка - несигурна. 

VIII. ПАРАКЛИСИ 
 
1. Вр. Св. Илия (1002 м. н.в.). Разрушен, 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. 
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2. Връх Св. Неделя (868,8 м. н.в). Върху разрушените основи на средновековния 
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. 

3. Местността Каурско гробе 3 300 м. от махала Изгрев. Вероятно се касае за малка 
пригробищна църква (параклис). Отчасти са запазени стените ЗИ, част от 
апсидообразна стена на И – вероятно врата, Датировка – същинско и късно 
Средновековие. 

3.2.3.  Базова инфраструктура 
 
 Транспортно обслужване 

 

    Достъпът до територията на община Неделино се осъществява единствено от 
автомобилен и автобусен транспорт. Категорията на изградената пътна мрежа в района 
е ниска. Основният път, пресичащ тази част на Родопите (ІІ-86 Пловдив – Смолян – 
Неделино – Златоград – границата с Гърция (Ксанти) е второкласен. Поддържа се от 
Пътно управление Смолян. В района няма пътища от първи клас.  
    Тежките атмосферни условия и високопланинското разположение са фактори, 
значително увеличаващи разходите по поддържането и изграждането на пътища. Всяка 
година от Републиканския бюджет се отпускат средства за ремонт, които са крайно 
недостатъчни и се изразходват предимно за зимно почистване от сняг и опесъчаване. 
 
 Енергоснабдяване 

 
    Електроенергийната система е добре развита и оразмерена да поеме много по-голямо 
натоварване от настоящото. Тя се нуждае от развитие с цел стимулиране на 
икономиката и трансграничното сътрудничество. 
    Енергоснабдяването на потребителите в Неделино се осъществява от две възлови 
станции, към които има капацитет за допълнително натоварване с новопроектираните 
консуматори.  
    Природните условия в общината дават възможност за използване и развитие на 
нетрадиционни източници на енергия – водната и слънчевата за задоволяване на местни 
нужди от електроенергия и отопление. Община Неделино работи по различни проекти 
за подобряване на енергийната ефективност. 
 
 Телекомуникации 

 

    На почти цялата територията на общината има покритие от мрежи на мобилни 
оператори-Mobiltel, Telenor и Vivacom, като само на определени места се забелязва 
липса или слаб сигнал на някои от изброените по-горе мобилни оператори. На 
територията на община Неделино, Vivacom предоставя своите услуги чрез цифрова 
централа. Община Неделино разполага с Интернет доставчици.  
    Районната пощенска станция в града извършва традиционните пощенски услуги като 
входяща и изходяща кореспонденция, колетни и бандеролни пратки, парично преводна 
дейност, факс услуги, вътрешна ускорена поща Bulpost, Speedy, Ekont международна 
ускорена поща EMS и международни куриерски услуги Sky Pak. На територията на 
община Неделино беше реализиран проект „Развитие на високоскоростен 
широколентов достъп в Р. България посредством изграждането на критична, защитена, 
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сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, като част от трасето Смолян – 
Рудозем – Мадан – Златоград – Неделино. Изграденото трасе по Оперативна програма 
„Регионално развитие” ще служи като предпоставка и средство за развитието на нови 
икономически и социални дейности в района: за осъществяване на бизнес, за достъп до 
услугите на електронното правителство, за забавления и общуване. Проектът цели 
изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за 
широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление 
и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и 
бизнеса в необлагодетелствани райони на България. . 
 
 Здравеопазване  

 
     На територията на община Неделино са регистрирани няколко лекарски, 
стоматологични  и  селски здравни практики. Живеещите в селата са с влошен здравен 
статус - качеството на предлаганите медицински услуги е по-ниско, а достъпът до 
здравна мрежа е ограничен. Характерно е понижаването както на количество, така и 
качеството на здравни услуги. Демографското застаряване поставя допълнителни 
изисквания пред структурата на здравните потребности, което води до големи разходи 
за здравно обслужване.   
    В непосредствена близост до центъра на града се намира „Център за спешна и 
неотложна медицинска помощ“, обслужващ община Неделино, с което при 
необходимост се гарантира на потребителите своевременна медицинска помощ и 
транспортиране до най – близкото болнично заведение. 
    На територията на община Неделино няма лечебни заведения. Болничната помощ се  
поема от областния център -  Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Братан 
Шукеров” – гр. Смолян. Градът разполага с  две аптеки. 

 
 Образование и култура 

 
     От гледна точка на туризма, сектор „Образование” представлява интерес по 
отношение на развитието на човешките ресурси. 
    Училищната мрежа включва 2 училища – СОУ " Св. Св. Кирил и Методий" в гр. 
Неделино и  Основно училище "Васил Левски " в с.Средец, община Неделино. И в 
двете  общински училища се наблюдава тенденция към намаляване броя на учениците, 
особено след VII клас, свързано с насочването им към средните учебни заведения извън 
общината, най-вече в областните  центрове Смолян и Кърджали. Гимназията за 
учебната 2015/2016 г. е посещавана от 418 ученика, а ОУ „Васил Левски” с. Средец от 
22 ученика. 
    На територията на общината има 3 детски градини – „ОДЗ - 1” Неделино, ОДЗ 
„Пролет“ Неделино и ЦДГ „Зора“ с. Средец, които са с общ капацитет над 250 деца, а 
към учебната 2015/2016 г. записаните деца са 185.                             
    Своеобразни културни средища на територията на община Неделино са  3 – те 
читалища, Народно Читалище „Светлина – 1938" - гр. Неделино, Народно Читалище 
„Напредък – 1962" - с. Средец, община Неделино и Народно Читалище „Зора– 2006" - с. 
Изгрев, община Неделино.  
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    Народно Читалище „Светлина – 1938” - гр. Неделино е основано на 23 януари 1938 г. 
За председател на читалището е избран Иван Стойков от гр. Казанлък, който по това 
време е и директор на местното училище. Членове на настоятелството са видни 
общественици като Иван Филипов, Алекси Чандъров, Васко Хаджийски и др. През 
1982 г. е създаден първия читалищен театрален  състав, чийто основоположници са 
преподавателите Надежда Василева и Атанас Ганчев. Към читалището функционират: 
библиотека, разполагаща с около 14 000 тома разнообразна литература; разнообразни 
фолклорни танцови и певчески формации; школи по акордеон и пиано; клуб за модерен 
балет и др. На 27 април 1985г. е създаден първия „Клуб на самодееца”, чиято цел е да 
се обучават и усъвършенстват знанията и уменията на подрастващите. Председател на 
клуба става Атанас Ганчев. Неделино е известен със своя "Неделински двуглас". 
Откривател на това специфично пеене, което не съществува никъде другаде е Николай 
Кауфман . Едни от най – изявените изпълнителки на Неделинския двуглас са сестри 
Георгиеви, които първи осъществяват записи на Неделински двуглас, и сестри 
Хаджиеви, които 2000 г. издават албум в САЩ.  
    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 технологичните производства, чието по-нататъшно 
развитие са елемент от стратегията за повишаване на производителността и 
конкурентоспособността на нашата икономика. Общинска администрация и 
ръководството на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществиха  необходимите 
действия, за да се   открие 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. 
Основната политика на община Неделино в областта на образованието и културата, 
трябва да бъде насочена към следните приоритети: 

 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;  
 
 
3.2.3. Туристическа инфраструктура 
 
Средства за подслон и места за настаняване  

    На фона на богатите традиции и наследство, които дават възможности да се 
практикуват различни видове туризъм на територията на общината, готовността за 
посрещане на гости е слаба. 
    В региона съществуват слаби познания за обслужване на туристите по линия на 
екологичния и селски туризъм. На територията на общината не се предлагат конкретни 
туристически пакети на туристическия пазар. Частния сектор все повече обръща 
внимание на увеличаване на инвестициите в туризма, като се изгражда леглова база и 
места за хранене и развлечение, но в недостатъчна степен. 
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    Малка част от функциониращите средства  за подслон и места за настаняване 
отговарят на изискванията на чуждестранните туристи. В много от тях обслужващия 
персонал не притежава необходимата професионална квалификация или образование за 
заемане на съответната длъжност. За съжаление липсва реклама  и начин за 
разнообразяване на досега предлаганите туристически продукти с други елементи, 
които да задоволят нуждите и на най-капризните туристи. 
     
КАТЕГОРИЯ : 3 звезди 
1. Хотелски комплекс “Замъка SBN”. Комлексът се намира  в гр. Неделино (15 км 
северно от Златоград) и  разполага с хотелска част за 50 човека,  категория  три звезди, 
която включва единични, двойни стаи и апартаменти. В момента се извършват 
строително – ремонтни дейности с цел разширяване на базата до 300 човека.   
Комплексът разполага с хеликоптерна площадка, хотелска част за 50 човека, 1 
ресторант за 100 места с традиционна българска кухня, 1 механа за 70 места с типична 
родопска кухня, места за спорт, открит басейн, охраняем паркинг, два бара и 
конферентна зала. 
2. Хотел „Елит” се намира  в центъра на града   (на 17 км северно от Златоград)  
Разполага с конферентна зала, бар с лятна градина, детски кът и магазин. Оборудвани  
са 14 стаи за нощувка  и един апартамент. 
КАТЕГОРИЯ : 2 звезди 
1. Къща за Гости „Славейковата Къща”   предлага безплатен Wi-Fi достъп и ресторант. 
Тя се намира в с. Еленка, община Неделино. Къщата за гости разполага с голям открит 
басейн и барбекю, гостите могат да се насладят на традиционна родопска кухня. Има 
безплатен частен паркинг. Всяка стая разполага с телевизор, самостоятелна баня и кът 
за сядане – балкон. „Славейковата Къща”   разполага с плаж, предлага велосипеди под 
наем, както и детска площадка, тенис на корт, тенис на маса, футболно игрище. 
   На територията на община Неделино се намират следните заведения за хранене, 
барове, дискотеки, кафета и др. 
Заведения за бързо обслужване - предлагат ограничен типизиран асортимент от 
кулинарна продукция и/или готови пакетирани стоки, десерти, напитки - безалкохолни 
и алкохолни. Имат висока пропускателна способност. Може да се предлага 
комбинирана форма на обслужване. Заведенията за бързо обслужване са: 
1. Снек-бар “Милано” – предлага асортимент от ястия и специалитети, приготвени на 
скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони; готови сладкарски изделия, 
сладолед;  топли напитки, алкохолни и безалкохолни напитки, бира. Разполага с 40 
места на закрито и 30 места на открито през топлите месеци на годината. 
Питейни заведения - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки 
и закуски към тях. Питейните заведения  на територията на  община Неделино са:               
1. Кафе-аперитив  “Центъра”- предлага богат асортимент от алкохолни и безалкохолни 
напитки; ограничен асортимент кулинарна продукция - салати, студени мезета, 
пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи,  захарни и шоколадови 
изделия, ядки, сладолед. Разполага с 50 места на закрито и 40 места на открито през 
топлите месеци на годината. 

Барове - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, 
топли напитки, ядки, сладкарски и захарни изделия, ограничен асортимент кулинарна 
продукция. Барове и ресторанти на територията на  Община Неделино са:  
1.  Бар “Бяло конче”  - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни 
напитки, коктейли, топли напитки, ядки, сладкарски и захарни изделия, ограничен 
асортимент кулинарна продукция. Разполага с 30 места на закрито и 50 места на 
открито през топлите месеци на годината. 
2. Коктейл-бар “Лидия” - предлага богат асортимент предимно от алкохолни и 
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безалкохолни коктейли и напитки, ядки, сладкарска продукция и захарни изделия. 
Разполага с 20 места на закрито и 15 на открито през топлите месеци на годината. 
3.  Дискотека “Атланта” - заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове. 
Предлага алкохолни и безалкохолни напитки, коктейли, ядки, топли напитки, 
тонизиращи напитки, сокове, нектари, коктейли и др. захарни и шоколадови изделия. 
Разполага с 55 места на закрито. 
Ресторанти - общодостъпни заведения за хранене и развлечения, в които се предлагат 
кухненска и сладкарска продукция, алкохолни и безалкохолни напитки. Обслужването 
на клиентите е с квалифицирани сервитьори с използване на специални форми на 
сервиране. Ресторантите на територията на  общината са: 
1. Ресторант - механа ”Кристал” с българска кухня - предлага предимно българска 
национална и регионална кухня и напитки - механа, гостилница с  богат асортимент на 
алкохолни и безалкохолни коктейли и напитки. Разполага с 40 места на закрито и 50 
места на открито през топлите месеци на годината. 
 2. Ресторант – „При Съра” – предлага разливни и бутилирани алкохолни и 
безалкохолни напитки, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и 
шоколадови изделия. Кръчмата предлага асортимент от ястия и 
специалитети,приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони и др. 
Разполага с 70 места на закрито и 15 на открито през топлите месеци на годината 
3. Гостилница (кръчма)  “При Садой” - предлага разливни и бутилирани алкохолни и 
безалкохолни напитки, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и 
шоколадови изделия. Кръчмата предлага асортимент от ястия и специалитети, 
приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони и др. 
Разполага с 30 места на закрито и 25 на открито през топлите месеци на годината. 
На територията на  община Неделино се намират и много квартални смесени заведения, 
които обслужват клиентите от съответната махала или квартал. 

 
 
 Спортни съоръжения 

 
В общината има 5 регистрирани спортни клуба, които развиват спорта в 
региона:  

 Спортен клуб по борба "Неделино" 
 Спортен клуб по хокей на трева /СК/ ”Неделино” ”- гр.Неделино  
 Спортен клуб по футбол "Неделино" 
 Спортен клуб по шахмат "Неделино" 
 Спортен клуб “Джудо – Джуджуцу – Самбо “ Неделино 

 
В самият град има изградена многофункционалната спортна площадка, съгласно 

изискванията за провеждане на спортни мероприятия в няколко вида спорт. 
Площадката е обезопасена с мрежа и осветление за спортуване в късните часове. 
Предстои да бъдат изградени 2 стадиона на територията на община Неделино, един в 
гр. Неделино и един в с. Средец. 
    Общината е с традиции и в областта на спорта. Не са случайни спортните успехи и 
постигнатите резултати в джудото. В периода 1970-1978 год. възпитаниците на 
хасковската школа Митко Личев и Севдалин Марангозов създават секция “Джудо“ в 
общината, а по късно през 1993 г. и официално регистрират спортен клуб “Джудо – 
Джуджуцу – Самбо“ Неделино. Още през първата година (1994г.) клубът печели 1 
златен, един сребърен и един бронзов медал. Първата шампионка е Кремена 
Скечелиева. Последват призове – сребърна медалистка Елица Ръжева и Антоанета 
Соколова с бронзов медал. От началото на основаването си до сега СК е завоювал над 
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260 медала от Републикански първенства и 80 бронзови от балканиади. Спортистите са 
се представяли блестящо на Европейския турнир “Корона“ във Виена – Австрия, 
където са завоювали 2 златни и един сребърен медал. В работата на клуба за известно 
време настъпва застой. Липсата на финансови средства блокира добрия старт за 
няколко години. Възраждането на джудото започва през 2004 год. с финансовата и 
морална подкрепа на общинската управа и кмета на общината. За високи заслуги в 
областта на спорта на 24.05.2005 г. Елица Ръжева е наградена с отличието “Почетен 
гражданин” на община Неделино. Гордост за общината са и малките спортисти: 
Александра Марангозова, Силвестър Марангозов и всички малки и по- големи 
състезатели на клуба, които славят името на общината. В началото на 2016 г.  Симона 
Макакова печели златен медал в Държавен личен шампионат „за кадети” в гр. София. 
Всичко това не би могло да се случи без упоритостта и желанието за работа на техния 
треньор. 
     
 Инфраструктура за специализирани форми на туризъм 

 

    Природните дадености на региона позволяват развитието на селски, спортен, 
природолюбителски, екскурзионен и културно-исторически туризъм,  които се развиват 
сравнително успешно в региона. Предимствата на тези видове туризъм е, че могат да се 
практикуват целогодишно.  
  Община Неделино има реализирани 17 проекта за изграждане на туристически пътеки, 
велоалеи, посетителски център и създаване на интегриран туристически продукт по 
Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), които са както следва: 
 

1. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА НЕДЕЛИНО - ВР. „СВ. 
НЕДЕЛЯ”,  И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

2. „СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ЕКОПЪТЕКА 
КЪМ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ПЕЩЕРА ГОДУМОВА ДУПКА” И 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ”  по Мярка 
313 „насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на 
селските райони” за периода 2007 – 2013 г.(ПРСР), подкрепена от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

3. „ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА РИМСКИ ПЪТ – ОМАРЕВ ДОЛ” 

4. „ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА  мест. ЗИКОВО БЪРЦЕ – мест. ГАБЪРА” 

5. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА 
ЕТНОГРАФСКОТО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО“ 

6. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА  СЕЛО КРАЙНА УЧИЛИЩЕ 
– МЕСТНОСТ „ПОТАЦИ” И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 
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7. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТ. „ГЪРКАВЦЕ” – 
МЕСТН. „ГРЕБЕНАР”  И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОДУКТ“ 

8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА СЕЛО КРАЙНА  – 
МЕСТНОСТ „ГАБРОВОТО” И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

9. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА НЕДЕЛИНО - местн. 
„ФЕНЕРЕ”  И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

10.  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ЧУКАТА” - местн. 
„МЕРАДЖОВИ КОЛИБИ”  И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

11. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ЗИКОВО БЪРЦЕ” - 
местн. „КРУШКИТЕ”  И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОДУКТ 

12. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ГРЕБЕНАР”  
НЕДЕЛИНО – ОМАРЕВИ КОЛИБИ” И СЪЗДАВАНЕ +ИНТЕГРИРАН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

13.  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ 
ДОЛ – СТОЯНОВО“, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА 
ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

14. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО – 
МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ“ – МЕСТНОСТ „КОРИЯТА“” 

15. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ 
– СТОЯНОВО“, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

16. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО - МЕСТНОСТ 
„ХАЛВАДЖИЕВО“ (ЧЕКАРЕ), ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА 
ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

17. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА гр. НЕДЕЛИНО – местност 
„СВ. ИЛИЯ“, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ” 

3.3. Тенденции в развитието на туризма 

 

Най-значимите глобални и национални тенденции, които ще формират новата 
пазарна среда и бъдещето на туризма в община Неделино са следните: 

 Продължаваща световна икономическа криза – намаляване на 
абсолютния брой на туристите, засилване на конкурентната борба за 
преразпределение на туристическите пътувания и за разместване на 
пазарните позиции; 
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 Активно навлизане на международния туризъм и утвърждаването му 
на нашия пазар. 

 Увеличаване на дела на ваканциите извън активния туристически 
сезон; 

 Утвърждаване на информационните и комуникационни технологии 
като средство за промяна в търговската и обслужващата дейност в 
туризма; 

 Засилено търсене на качество, удобства (комфорт) и безопасност и 
лукс и в същото време засилено търсене на продукти на ниски цени; 

 Ще намалява привлекателността на дестинации, които са свръх 
застроени, генериращи голям трафик и туристопоток в разрез с 
носещия капацитет на околната среда; 

 Все по-силно влияние върху избора на туристическа дестинация ще 
оказва качеството на природните ресурси; 

 Ще нараства популярността на активните ваканции и ще се увеличава 
търсенето на условия за подобна дейност; 

 Повишено търсене на специализирани на основата на изкуството, 
културата и историята туристически продукти и повишени претенции 
към количеството и качеството на получаваната информация; 

 Ще нараства търсенето на изцяло нови, различни от другите 
продукти, които съдържат голяма добавена стойност за туриста, напр. 
туристически продукти, кореспондиращи със специфични хобита и 
специални интереси; 

 Повишаване на търсенето на по-малки туристически обекти от рода 
на автентични семейни хотели и пр.; 

 Съкращаване на продължителността на ваканциите в полза на 
допълнителни или  други кратки ваканции; 

 

3.4. SWOT анализ 

 

    Направеният анализ на съществуващите ресурси на община Неделино като 
туристическа дестинация е основа на така наречения SWOT анализ. В комбинация с 
извършеното анкетно проучване сред заетите и незаетите в туристическия бизнес, бяха 
идентифицирани и систематизирани силните и слабите страни на община Неделино, а 
така също и възможностите и заплахите, които кореспондират с нейното устойчиво 
туристическо развитие. 
    SWOT анализът има за цел да обобщи и синтезира натрупаната информация за 
текущото състояние и тенденциите в развитието на един от най-важните отрасли в 
икономиката на община Неделино, а именно – туристическият отрасъл. 
Идентифицирани са силните и слабите му страни, както и възможностите и заплахите 
за неговото развитие.  

 
SWOT АНАЛИЗ 

Силни страни  Слаби страни  
 Близост до туристически центрове и 

курорти с национално значение 
(Смолян, Пампорово, Кърджали 
(Перперикон), Златоград); 

 Възможности за развитие на 

 Липса на стратегия за дългосрочното 
развитие на общината; 

 Липса на маркетингова стратегия за 
развитие на туризма; 

 Миграция към други региони от страната; 
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туристическия продукт; 
 Запазена, уникална и самобитна 

природна среда, съхранени обичаи. 
Богата история и традиции, автентичен 
фолклор, съхранена идентичност и 
самочувствие; 

 Създаден туристически  
информационен център в гр. Неделино; 

 Добър потенциал за развитие на селски 
туризъм; 

 Добри дадености за развитие на 
биологично и алтернативно земеделие; 

 На фона на икономическото състояние, 
относително стабилни демографски 
показатели; 

 Квалифицирана работна ръка, 
трудолюбиви хора; 

 Изградено партньорство с 
представители на Р. Гърция и Р. 
Турция на ниво община и бизнес - 
среди; 

 Добри условия за развитие на селското 
и горско стопанство, биологично и 
алтернативно земеделие и свързаните с 
това  производства;  

 Налични мощности в текстилното и 
шивашко производство; 

 Екологично чисти територии; 
 Добро образователно и 

квалификационно ниво на активното 
население; 

 Квалифицирани преподавателски кадри; 
 Добри традиции в спорта (джудо);  
 Възможности за развитие на 

туристическия продукт; 
 

 Липса на добро публично – частно 
партньорство и партньорство между 
съседните общини в областта; 

 Спряно производство на крупни 
производствени предприятия; 

 Слаба транспортно – комуникационна 
обезпеченост; 

 Липса на достатъчно добра 
инфраструктура и комуникации – пътна, 
енергийна и съобщителна, водопроводни 
и канализационни мрежи в населените 
места. 

 Ниска рентабилност на наличното към 
момента производство; 

 Недостатъчни външни инвестиции; 
 Липса на реално функциониращи и 

работещи браншови организации, 
сдружения на бизнеса, изградено ПЧП, 
пазари за реализация на продукцията; 

 Неефективно управление на общинската 
собственост и общински фирми; 

 Неактуализирани кадастрални планове; 
 Неефективна система за събиране и 

третиране на отпадъците; 
 Висока безработица; 
 По-трудна адаптивност на местното 

население към новите социално – 
икономически условия; 

 Липса на мотивация и недостатъчни 
възможности за реализация на младите 
хора на местна почва; 

 Липса на изградени партньорства и 
контакти с групи в социална изолация; 

 Застаряване на населението и трайна 
тенденция към намаляване броя на 
населението на общината - миграция;  

 Недостатъчно популяризирана 
туристическа дестинация; 

 Недостатъчно използване на природните 
дадености на общината; 

Възможности  Заплахи  
 Финансиране на инфраструктурни 

проекти по европейските програми; 
 Привличане на инвестиции за развитие 

на биологично и алтернативно 
земеделие. Производство на екологично 
чисти продукти; 

 Създаване на добро публично – частно 
партнъорство и привличане на 
инвестиции за развитие и модернизация 
на МСП; 

 Финансова необезпеченост на 
инвестиционни регионални проекти; 

 Липса на информация за източници за 
финансиране; 

 Липса на стратегически инвеститори и 
силно ограничаване на производството; 

 Ограничен интерес на чуждите 
инвеститори към района и малките 
общини поради липса на информация и 
добри комуникации. 
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 Изготвяне на стратегия за дългосрочно 
управление на общинската собственост, 
с оглед привличане на крупни 
инвеститори  и използване на човешките 
ресурси, свободните мощности и 
материално-техническа база; 

 Възвръщане на пазари и партньори, и 
намиране на нови такива; 

 Възстановяване на стари занаяти и 
обичаи; 

 Развитие на туристическия продукт и 
потенциал в тази насока, надграждане на 
проекта – туристически информационен 
център, утвърждаване на региона като 
център на развитие на селския туризъм; 

 Утвърждаване на общината като 
екологично чист регион; 

 Изграждане на социално партньорство, 
иновации, продължаващо 
професионално обучение и др.  

 Прилагане на специализирани програми  
за образование и обучение в контекста 
на европейските изисквания; 

 Възраждане на традициите и създаване 
на добра материално – техническа база 
за развитие на спорта; 

 Изграждане на балнеолечебен център, 
взависимост от намерените ресурси. 

 

 Влошаване на демографските фактори 
(изтичане на квалифицирана работна 
ръка, безработни младежи и 
обезлюдяване на селските райони); 

 Ниска раждаемост; 
 Недостиг на финансиране за бизнеса; 
 Недостатъчни бюджетни средства за 

капиталови разходи; 
 Концентрация на индустрията в 

общинския център 
 Намаляване покупателната способност на 

населението; 
 Недостиг на бюджетни средства за 

социални дейности;  
 Влошаване инфраструктурата в някои 

квартали и населени места, поради 
нерегламентирано строителство;  

 Трудна адаптивност към европейските 
изисквания, въвеждане на квоти и 
ограничения за европейските и други 
пазари; 

 Опазване на околната среда, липса на 
култура в населението, създаване на 
нерегламентирани сметища; 

 
 

 

Анализът сочи : 

 Богата гама от природни ресурси - обширни горски масиви; уникална 
природа и разнообразни релефни форми; трайна снежна покривка през зимата; 
природни феномени;  умерен климат; специфични природо-климатични условия.  

 Добра материално – техническа база в сферата на образованието ; 
 Териториална обособеност. 
 Липса на замърсяващи промишлени предприятия и наличие на редица 

действащи  програми по разгръщане на нови  екологично-съобразни производства. 
 Богато културно – историческо наследство: архитектура, занаяти, 

фолклор, бит, обичаи и традиции. 
 Наличие на свободни демографски ресурси. 
 Наличие на свободен сграден фонд за селски туризъм ; 
 Добра спортна школа и традиции; 

 

4. Основни стратегически цели на програмата 

 
4.1.  Целта на програмата е да се постигне устойчив растеж на туризма в 

общината, основан на конкурентните  предимства на общинския потенциал 
и ресурси, като източник на заетост и доходи на населението. 
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Специфични цели: 
 
 Да се утвърди позитивния имидж на туризма в община Неделино и да се 

повиши разпознаваемостта на населените места от общината, като 
привлекателна целогодишна дестинация с характерна идентичност, 
запазени културни традиции и съхранена природа; 

 Да се повиши конкурентоспособността  на дестинация Неделино на 
местния пазар, чрез повишаване на качеството на туристическия продукт 
и маркетинга; 

 Увеличаване на средните приходи в община Неделино от международни 
пристигания и вътрешен туризъм; 

5. План за изпълнение на програмата 

5.1. Проекти  
 

     Инициатор и отговорник за изпълнението на дейностите, изброени по – долу е 
Общинска администрация – Неделино. По отношение на дейностите, свързани с 
подобряване, диверсифициране и реклама на туристическия продукт, общината ще 
сътрудничи с Министерство на финансите, Министерство на  туризма, Министерство 
на младежта и спорта и Министерство на културата. По отношение на 
инфраструктурните проекти и околната среда, общината ще си сътрудничи с 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на 
земеделието и храните – Държавен фонд «Земеделие» и Министерство на околната 
среда и водите/PИОСВ, а по-отношение на развитието на човешките ресурси – с 
Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната 
политика и Агенцията по заетостта. Партньори при изпълнение на дейностите в 
съответствие с насочеността им, могат да бъдат кметства, действащи неправителствени 
организации в областта на туризма (напр. Регионална туристическа асоциация 
“Родопи”, Българска асоциация на туристическите агенции, Българска асоциация за 
екологичен и селски туризъм и др.), сдружения в областта на културата, обучението, 
спорта, лова и риболова, опазване на околната среда (напр. Българско дружество за 
защита на птиците и др.), училища, читалища, местни фирми и т.н.  
    В графата срок (за изпълнение) на дейностите от Плана се използват три вида записи, 
както следва: 

 Текущ – когато срокът за изпълнение покрива целия период за 
изпълнение на Програмата (2016 – 2020 г.) или конкретните 
дейности имат периодичен или редовен характер, установен и на 
базата на други стратегически документи или споразумения; 

 2016 – 2018 г. – показва дейностите, които трябва да бъдат 
реализирани приоритетно в началото на срока на изпълнение на 
Програмата, за да могат да бъдат постигнати планираните цели; 

 2016 – 2020 г. – показва дейностите, чието изпълнение трябва да се 
извърши в срока на времетраене на Програмата, за да бъдат 
постигнати планираните цели, но които поради своята значимост 
или планиран ефект, не предполагат непременно спешност за 
реализация.  

 
 
5.2. Основни приоритети  
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ПРИОРИТЕТ І – СТРУКТУРИ, ОБУЧЕНИЕ 

Мярка 1 – Въвеждане на интегрирани системи за управление на качеството, 
международни стандарти и практики. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1.  Стимулиране/изисквания на въвеждането 
на системи за управление на качеството от 
туристическия бизнес. 

Брой въведени 
системи 

2016 – 2018 

2. Осъществяване на строг контрол върху 
спазването на нормативните изисквания, 
осигуряването на необходимата 
информация от страна на туристическите 
обекти. 

Брой 
категоризирани 
обекти, капацитет 

Текущ  

Мярка 2 – Подобряване на информационната основа на туризма – статистика, 
проучвания, анализи, прогнози. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1.  Съставяне и поддържане на база данни за 
туристическите ресурси, обекти и 
посетителите в общината. 

Съставена база 
данни 

2016 – 2018 

2.  Провеждане на ежегодни анкетни и 
маркетингови проучвания сред туристите 
и местното население и последващ анализ. 

Брой проучвания Текущ 

Мярка 3 – Създаване на условия за развитие на човешките ресурси - 
специализирано обучение и ограничаване на текучеството на персонала. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1.  Организиране на ежегодна есенна трудова 
борса за заетите в туризма. 

Брой участващи 
фирми и 
организации; 
Брой посетители; 
Брой предлагани 
работни места; 
Брой сключени 
договори; 

Текущ 

2. Подкрепа за обучение и повишаване на 
квалификацията на заетите в туризма. 
2.1. Организиране на редовни обучителни 

курсове, школи към читалищата и 
центровете и училищата; 

2.2. Организиране на конкурси за най-добре 

Брой курсове, 
конкурси; 

Ежегодно 
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подготвените в областта на туризма. 

Мярка 4 - Повишаване на капацитета на общинската администрация за 
управление на туристическите дейности. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1.  Сътрудничество с национални, регионални 
и общински органи и организации – 
домакинство на форуми за развитието на 
туризма, кръгли маси, обществени 
обсъждания и пр. 

 

Брой 
организирани 
събития с 
национален, 
регионален или 
общински мащаб 
и характер; 

Текущ 

2.  Повишаване на ролята на Консултативния 
съвет по туризъм с въвеждане на функции 
за наблюдение и контрол. 

- 2016 – 2018 

3. Проучване на нуждите от обучение и 
провеждане на обучителни курсове – 
езикови, информационни технологии,  
специализирани – туризъм, управление на 
проекти. 

Брой 
организирани 
курсове по теми, 
брой участници, 
успеваемост на 
крайните тестове; 

2016 – 2019 

4.  Организиране на посещения с учебна цел и 
обмяна на опит на служители от 
общинската администрация у нас и в 
чужбина и чуждестранни делегации – в 
Неделино 

Брой посещения с 
учебна цел на 
служители на 
ОбА; 

Брой посещения 
за обмяна на опит 
на чуждестранни 
колеги; 

Текущ 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІI – ОСНОВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 

Мярка 1 – Подобряване на туристическата среда 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Определяне на оптималния капацитет на 
хотелите предлагащи туристически услуги. 

1.1. Проучване за определяне на оптималния 
капацитет на хотелите предлагащи 

Проведено 
проучване, 

% на 
регистрирани 

Текущ 
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туристически услуги. 

1.2. Стриктен контрол на регистрация на 
туристите. 

туристи 

1. Въвеждане на строг контрол при 
изграждането и обзавеждането на 
туристически обекти. 

Брой 
новосъздадени 
туристически 
обекти; 

Текущ 

Мярка 2 – Повишаване на качеството 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Стимулиране повишаването на качеството на 
предлаганите туристически услуги. 

1.1. Учредяване на ежегодни общински 
награди в хотелиерския, 
ресторантьорския и развлекателния 
бранш в общината. 

1.2. Участие в разработването на кодекси, 
правила, насоки, наръчници и добри 
практики в предоставянето на 
туристически услуги. 

Брой участващи 
обекти, брой 
наръчници, 
тираж; 

Текущ 

   

Мярка 3 – Подкрепа за туристическите сдружения и бизнес 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

 

1. Информационна и експертна подкрепа за 
местни организации и фирми при 
разработване и изпълнение на проекти в 
областта на туризма. Изготвяне на 
наръчници и справочници. 
 

Брой реализирани 
проекти; 

Брой наръчници, 
тираж; 

Текущ 

Мярка 4 –  Подобряване на координацията и комуникацията между 
заинтересованите страни 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Провеждане на редовни кръгли маси с 
участието на всички заинтересовани 
страни. 

Брой проведени 
кръгли маси; 

Текущ 

 

 



41 
 

ПРИОРИТЕТ ІІI – АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ 

Мярка 1 – Подкрепа за развитието на алтернативни, специфични и местни форми 
на туризъм 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1.  Маркетинг и комерсиализация на 
алтернативни туристически продукти. 

1.1. Създаване на тематични маршрути и 
програми, свързани с местни празници и 
фестивали  - традиционни празници, 
патронни празници, народни обичаи, 
кулинарен фест, чествания на творци и 
др. 

1.2. Подкрепа за възстановяването на 
местните традиционни занаяти – 
дърводелство, тъкачество, шивачество, 
плетачество, билкарство и др. 
Обособяване на демонстрационен център 
на занаятите. 

1.3. Възстановяване на стари обичаи и 
традиции; 

1.4. Създаване на съпътстваща 
инфраструктура към природните, 
културни и археологически 
забележителности – стълби, парапети, 
осветление, достъп за хора с увреждания, 
информационни и указателни табели и 
др. 

1.5. Създаване на еко-пътеки, велоалеи  и 
създаване на интегрирани туристически 
продукти. 

1.6. Стимулиране на съществуващи и нови 
школи към читалищата. 

1.7. Проучване на възможностите и 
стимулиране развитието на 
оздравителен (балнео, спа- и 
климатолечебен) туризъм. 

Брой проучвания, 
програми, 
маршрути; 

Текущ 

2.  Разработване на една или няколко дневни 
програми, включващи културно-исторически 

Брой разработени 
програми; 

Текущ 
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обекти и природни забележителности.  

3.  Създаване на местни сдружения за развитие 
на селски туризъм. 

Брой създадени 
организации; 

Текущ 

 

4. Създаване на стимули за местните и външни 
предприемачи за повишаване на 
туристическото предлагане. 

     4.1. Безплатно включване на партньорите на 
общината в разработваните от нея рекламни 
материали. 

     4.2. Оказване на медийна подкрепа от страна 
на общината при популяризиране на 
предлаганите услуги. 

 

Брой ново
привлечени 
партньори 

Текущ 

Мярка 2 – Увеличаване на дела на туристическата база с целогодишна 
експлоатация. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Информационна, експертна и рекламна 
подкрепа за насърчаване на целогодишното 
използване на инфраструктурата и 
целогодишна заетост на персонала. 

1.1. Контакти с културни /творчески 
организации 

1.2. Контакти с научни организации 

1.3. Контакти с хоби клубове 

1.4. Организиране на екскурзионни летувания 
и ученически лагери. 

1.5. Контакти с браншови /профсъюзни 
организации. 

% на заетост Текущ 

Мярка 3 – Организиране на събития с регионален, национален и международен 
обхват. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Утвърждаване на традиционните културни 
прояви и фестивали в европейски и 
международен мащаб. 

Брой участници; 
Дял на участниците 

Текущ 
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1.1. Създаване и популяризиране на нов 
фестивал с национално и 
международно значение 

от други държави; 

 

2. Организиране на редовни и периодични 
форуми и състезания: 

2.1. Форуми на творците в културата - 
изобразителни изкуства, музика, поезия, 
занаяти и др. 

2.2. Организиране на научни форуми – 
природолюбителски, етнографски, 
архитектурни, археологически. 

2.3. Организиране на спортни състезания - 
летни спортове (трекинг /ориентиране, 
колоездене, конна езда и др.) 

Брой събития; 

Брой участници; 
Текущ 

Мярка 4 - Разработване на съвместни туристически продукти със съседни общини, 
страни или други целеви пазари. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Сътрудничество и проучване на 
възможностите за създаване на общи 
(тематични) туристически маршрути 
/продукти със съседни общини или 
съседни и други държави. 

Брой споразумения Текущ 

2. Установяване на връзки /побратимяване и 
разработване на подходящи туристически 
продукти с подобни общини, разположени 
в ключови туристически пазари. 

Брой споразумения Текущ 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV – ИНФРАСТРУКТУРА, ОКОЛНА СРЕДА 

Мярка 1 – Подобряване на туристическата и базовата инфраструктура в област 
Смолян 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Изграждане на туристически обекти и 
атракции с любителски характер; 

1.1. Приключенски парк 

Брой 
развлекателни 
обекти, капацитет; 

2016 – 2020 
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1.2. Тематични ресторанти 

1.3. Обособяване на ботанически маршрут 

 

2. Доизграждане и реконструкция на елементи  
от инфраструктурата за достъп 

2.1. Реконструкция на пътна мрежа 

2.2. Доизграждане и реконструкция на улична 
мрежа 

2.3.Изграждане на вътрешни и 
междуградски/селски велоалеи и 
пешеходни алеи 

Дължина на 
построени/реконстр
уирани отсечки, % 
покритие; 

Текущ 

3. Доизграждане и реконструкция на други 
елементи от обслужващата туристическа 
инфраструктура – достъп за хора в 
неравностойно положение, паркинги, 
медицински пунктове, маркировка, 
информационни табели др. 

Брой паркинги, 
капацитет; 

Брой медицински 
пунктове, 
покритие; 

Брой знаци, табели, 
покритие, език; 

2016 – 2018 

4. Изграждане на компютърни зали и 
осигуряване на бърз Интернет достъп, 
вкл. безплатна безжична връзка на 
обществени места 

Брой компютърни 
зали; 

Брой „горещи 
точки”, % 
покритие 

2016 – 2020 

Мярка 2 – Съхраняване на околната среда в Община Неделино 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Въвеждане на строги изисквания при 
проектиране, строителство и контрол на 
нови обекти с ударение върху 
пространственото оформление, 
озеленяването и третирането на водите и 
отпадъците, приоритет на 
висококатегорийната туристическа 
инфраструктура. 

 Текущ 

2. Доизграждане и реконструкция на 
елементи от ВиК инфраструктурата. 

Подобрени еко-
параметри  

2016 – 2018 
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3. Доизграждане и реконструкция на други 
елементи от обслужващата туристическа 
инфраструктура – озеленяване, паркове, 
обществени тоалетни, организация на 
почистването. 

Брой обекти, % 
одобрение 

2016 – 2020 

Мярка 3 – Съхраняване на околната среда извън Община Неделино 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Опазване и ефективно използване на водните 
ресурси 

Подобрени еко-
параметри 

Текущ 

2. Устойчиво стопанисване на горите и 
съхраняване на биоразнообразието 

Подобрени еко-
параметри 

Текущ 

Мярка 3 – Насърчаване на енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Активно насърчаване на въвеждането на 
ефективно функциониращи технологии за 
енергийна ефективност и възобновяема 
енергия. 

1.1.Насоки и стимулиране на оптимизирането 
на потреблението на невъзобновяеми 
ресурси – горива, вода, електроенергия. 

1.2.Стимулиране на рециклирането на 
суровини и отпадъци. 

Брой обхванати 
обекти, дял на 
възобновяемите 
източници, дял на 
рециклируемите 
суровини и 
отпадъци 

2016 – 2020 

2.  Участие в разработването и въвеждането на 
добри практики на енергийно и екологично 
управление на туристическите обекти. 

Брой разработки Текущ 

Мярка 4 - Подобряване на туристическата среда в населените места от общината – 
туристическа и базова инфраструктура 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Подкрепа за развитие на местните 
туристически атракции. 

1.1.Възстановяване и консервация на 
археологически и архитектурни 
паметници. 

1.2.Експониране и оборудване на културни 

Брой обекти 2016 – 2020 
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паметници. 

2. Развитие на специализирана инфраструктура 
за туризъм и спорт в община Неделино и 
подкрепа за развитието на спортните клубове на 
територията на общината.: 

2.1.Подобряване на съществуващата и 
изграждане на нова спортна и развлекателна 
инфраструктура за летни спортове. 

 2.2 Изграждане на многофункционални спортни 
центрове, площадки и игрища -  мини голф 
игрища, зала за скуош, скейпарк, фитнес на 
открито,  slackline/ходене по въже/, картинг  и др. 

 

 

ПРИОРИТЕТ V – МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ 

Мярка 1 – Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, информация и 
реклама. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Изграждане и оборудване на туристически 
информационни центрове,  включване в 
национални и международни 
информационни системи 

 

Брой обекти Текущ 

2. Популяризиране на общината като 
туристическа дестинация в Интернет: 

2.1. Създаване на интегриран туристически 
портал за общината с връзки, снимки, 
описание на туристическите обекти  и 
съоръжения и резервационна система. 

2.2. Създаване на профил на общината в 
социалните мрежи (Facebook, Twitter) 

2.3. Изработване на кратки рекламни 
клипове и разпространяване в Интернет 
(ytube, vbox7) 

Брой обхванати 
обекти, връзка към 
Интернет 

Текущ 

3. Подобряване дистрибуцията на 
туристическите продукти: 
3.1. Целенасочено търсене на нови 

партньори в страната и чужбина; 

Брой създадени 
партньорства; 
База-данни, Брой 

Текущ 
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3.2. Създаване на база-данни от 
туроператори и туристически 
агенции; 

3.3. Включване на общината в европейски 
и международни тематични 
туристически мрежи; 

участия в 
международни 
мрежи; 

Мярка 2 – Осъществяване на целева реклама на туристическите продукти в 
общината. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Участие на общината в национални и 
международни туристически изложения, 
форуми и фестивали; 

Брой участия Текущ 

2. Организиране на ежегодно пролетно 
туристическо изложение за представяне на 
общината като туристическа дестинация 
за селски, еко- и спортен туризъм. 

Проведено 
туристическо 
изложение, 
посещаемост 

 

Ежегодно 

3. Организиране на опознавателни и 
информационни турове за ново 
привлечените партньори. 

Брой турове Текущ 

4. Извършване на мониторинг и анализ на 
провежданите маркетингови дейности. 

Според посочените 
индикатори 

Текущ 

Мярка 3 – Подобряване на връзките с обществеността чрез провеждане на редовни 
информационни и комуникационни кампании. 

Проект/Дейност Индикатори Срок 

1. Изготвяне и изпълнение на информационна, 
образователна и комуникационна програма 
за изграждане на туристическа култура сред 
местното неселение: 
1.1. Провеждане на периодични срещи с 

населението по места 
1.2. Провеждане на редовни кръгли маси с 

местния бизнес и НПО 

Изготвена и 
изпълнена 
програма 

Периоди-
чно 

 

5.3. Източници на финансиране 

    Финансирането на стратегическите дейности по проекти от Програмата ще се 
извършва по различни фондове и финансови източници. Сред тях приоритетно 
въздействие и място имат механизмите за финансиране на проекти по оперативните 
програми на структурните фондове на ЕС.  
    Какво представляват структурните фондове на ЕС и кои са Оперативните програми 
за България през периода 2014 – 2020 г.: 

 



48 
 

 Европейският фонд за регионално развитие – най-важният инструмент за 
провеждането на общата регионална политика. Средства от този фонд се 
използват главно в национални програми за стимулиране на развитието чрез 
безвъзмездни субсидии; 

 Европейският социален фонд – финансира мерки, подпомагащи социалната 
политика. Финансирането по фонда конкретно допринася за улесняване на 
достъпа до пазара на труда и осигуряване на равни възможности на пазара на 
труда; 

 Кохезионният фонд – финансира изграждането на транспортна и екологична 
инфраструктура в държавите членки с БВП, по-нисък от 90% от средния в ЕС; 

 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - финансира 
националните програми на страните членки за развитие на селските райони. 
Това е фондът, който субсидира инвестиции в земеделието,  преработвателната 
промишленост, горската индустрия. В селските общини фондът подкрепя 
проекти за подобряване на инфраструктурата, за стартиране на малък бизнес, за 
селски туризъм и други алтернативни дейност. 
 

    Стратегическите документи, на базата на които се получават средства от 
структурните инструменти, са Оперативните програми. Те адресират основните 
проблеми в социално-икономическото развитие, като по своята същност представляват 
правителствената политика за тяхното разрешаване в рамките на приоритета на 
програмата. 
    Оперативни Програми (ОП) от значение за фокуса на Програмата за развитие на 
туризма в община Неделино за периода 2014 – 2020 г. са: Програма за развитие на 
селските райони, ОП „Региони в растеж”; ОП „Развитие на Човешките Ресурси”; ОП 
„Околна Среда”; ОП „Добро Управление” 
    В рамките на отделните ОП се предлагат два типа проекти със специфични указания 
и механизми за участие: 

 Схема за безвъзмездна помощ (ОП „Човешки ресурси”; ОП „Добро 
Управление”; ОП „Региони в растеж”. 

 Инвестиционни проекти (ОП „Околна среда” и Програма за развитие 
на селските райони). 

 

6. Приложение 

6.1. Международни норми 
 Дневен ред за устойчив и конкурентноспособен Европейски туризъм, 

Европейска комисия; 
 Стратегия „Европа 2020” на ЕС;  

 
6.2. Национално законодателство 

 Закон за туризма; 
 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 
 Закон за устройство на територията; 
 Закон за опазване на околната среда; 
 Закон за паметниците на културата и музеите; 
 Закон за закрила и развитие на културата; 
 Закон за защитените територии; 
 Закон за регионалното развитие; 
 Закон за местните данъци и такси; 
 Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия; 
 Закон за здравето; 
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 Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения; 

 Наредба за организацията на единната система за туристическа информация; 
 

6.3. Национални и регионални стратегически и планови документи 
 Стратегията за устойчиво развитие на туризма, хоризонт 2030; 
 Национална стратегическа референтна рамка; 
 Областна стратегия за развитие на област Смолян 2014 – 2020 г.; 
 Регистър на категоризираните туристически обекти от Министъра на 

икономиката/Министъра на културата и туризма/ Министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма; 
 

6.4. Общински документи 
 Общински план за развитие на Община Неделино, 2014 – 2020 г. 
 Регистър на категоризираните туристически обекти от община Неделино; 
 Културен календар на община Неделино, 2016 г.; 

 
6.5. Проучвания 

Собствено анкетно проучване сред представители на всички заинтересовани 
страни в Община Неделино: Общинска администрация, заети в туризма, местно 
население, туристи, септември 2015 г. 

 

6.6. Уеб-сайтове 
http://www.tourism.government.bg/ - Държавна агенция по туризъм 
http://www.nedelino.bg – Община Неделино 
https://eumis2020.government.bg/ - ИСУН 2020 
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 - ПРСР 2014-2020 г. 
http://www.eufunds.bg – Структурни фондове на ЕС  
http://www.bgregio.eu/ - ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6016 - ОП “Развитие на човешките ресурси” 
http://archive.eufunds.bg/bg/page/991 - ОП „Добро Управление” 
        

 

   Програмата за развитие на туризма в община Неделино за периода  2016 – 2020 г.  
е приета  с Решение № 295  по Протокол № 16 на Общински съвет гр. Неделино. 
 

 


