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РЕЗЮМЕ 

Програмата  за развитие на туризма на територията на Община Неделино 

обхваща  периода 2021 -2025г. 

Основната задача на програмата   е да послужи като ръководство за работа 

на Общинската администрация и другите заинтересовани страни в сферата на 

туризма. При разработването на приоритетите  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, национална и регионална политика в тази сфера.  

Визията за развитието на общината, формулирана в програмата, е следната: 

 

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 културно-

исторически, селски и еко-туризъм; 

➢ Увеличаване на инвестициите чрез подобрен маркетинг и ясни регламенти; 

➢ Увеличаване на приходите за туристическия бранш 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 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 предлагания 

основен туристически продукт и устойчивото му развитие 

❖ Приоритет ІІI. Преодоляване на сезонния характер на туризма в общината 

чрез развитие на алтернативни форми на туризъм 

Община Неделино – добре разпознаваема целогодишна 

дестинация с устойчив конкурентоспособен туристически 

сектор 
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❖ Приоритет ІV. Подобряване на базовата и туристическата 

инфраструктура, съхраняване на околната среда и въвеждане на енергийни 

екологични и ефективни технологии 

❖ Приоритет V. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и 

информационен обмен 

 

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 в туристическите обекти и 

места за настаняване; 

1.2. Подобряване на информационната основа на туризма – статистика, 

проучвания, анализи, прогнози от страна на общинска 

администрация и туристическите сдружения; 

1.3. Създаване на условия за развитие на човешките ресурси - 

специализирано обучение и ограничаване на текучеството на 

персонала в туристическите обекти и места за настаняване; 

1.4. Повишаване на капацитета на общинска администрация за 

управление и мониторинг на туристическите дейности  

1.5. Сътрудничество с национални и регионални власти и органи чрез 

участие в браншови, регионални и секторни асоциации; 

 

Приоритет ІI – Основен туристически продукт 

2.1. Повишаване качеството на туристическите услуги чрез стимулиране 

на собствениците на туристически обекти и места за настаняване да 

търсят по-висока категоризация; 

2.2. Подкрепа за дейността на туристическите сдружения от страна на 

общината – както текущо финансиране, така и подкрепа при 

кандидатстване с проекти за външно финансиране; 

2.3. 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 Увеличаване дела на туристическата база с целогодишна 

експлоатация 
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3.3 Организиране на събития с регионален, национален и международен 

обхват и превръщането им в традиционни, със стремеж към привличане 

на повече млади хора; 

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 Подобряване на туристическата, довеждаща и инженерна 

инфраструктура в малките населени места в общината, с цел разгръщане 

на потенциала им за развитие на алтернативни форми на туризъм; 

4.3 Съхраняване на околната среда в общината 

4.4 Насърчаване на енергийната ефективност и използването на 

възобновяеми източници; 

Приоритет V – Маркетинг, реклама, информация 

5.1 Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, информация и 

реклама и по-пълно използване на възможностите, предоставени от 

Интернет и социалните мрежи; 

5.2 Осъществяване на целева реклама на туристическите продукти на 

общината в основни генериращи пазари в страната и чужбина; 

5.3 Подобряване на връзките с обществеността чрез провеждане на 

редовни информационни и комуникационни кампании 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регионалната политика е една от най-динамичните сфери на развитие в 

България през последните няколко години. Законът за регионалното развитие е 

основният законов акт, уреждащ и регламентиращ политиката в областта на 

регионалното развитие, който подробно определя нейните цели, институциите и 

инструментите за формирането и реализирането й. В закона се регламентира 

институционалната рамка, посочват се функциите и взаимоотношенията между 

структурите и органите на управление на регионалното развитие на национално, 

регионално и местно равнище и се определят конкретните механизми за 

съгласуване и координиране. 

1.1. Задание 

Разработването на настоящите приоритети се базира на следния методологичен 

подход: 

❖ Извършване на цялостен анализ на нормативната база и наличните 

документи на национално, регионално и местно ниво (Закон за туризма, 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 

стратегически документи за развитие на туризма на ниво област, Проект на 
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Общински план за развитие на община Неделино за периода 2021 – 2027 г. 

и др.); 

❖ Събиране, обобщаване и анализиране на статистически данни; 

❖ Допитване до заинтересованите страни за целите на изготвяне на адекватна 

стратегическа рамка; 

❖ 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 

В настоящите приоритети, се използват  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 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. 
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❖ Визия – представа за бъдещо развитие. 

❖ Цел – насока на 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. 

 

1.3. Методология на работа 

Използваният подход за разработване на приоритетите се основава на 

актуалното състояние на общината, както и перспективите пред развитието на 

туризма. 

 За разработване на приоритетите е  възприет  принципа  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 Приоритетите  за развитие на туризма на общинско 

ниво включва пет основни етапа: 

Етап 1: Организация на дейността по разработване на приоритетите 

В този начален етап се формира екип от експерти по устойчиво развитие на 

туризма, разнообразен експертен капацитет с допълващи се компетенции, но и 

висока организационна култура. Екипът е подпомаган от представители на 

местната власт, населението и заетите в областта на туризма на местно ниво. 

В рамките на този етап се осъществи допитване до заинтересованите страни 

по отношение на тяхната визия за насоките, в рамките на които следва да се 

развива общината в областта на туризма. Да се проведе анкетно проучване и 

работен панел с представители на заинтересованите страни в областта на туризма, 

като посредством тези инструменти бяха събрани идеи за включване на конкретни 

обекти, за които е необходимо да се извърши реставрация/консервация и 

предложения за конкретни мерки, които да включени сред приоритетите 

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. 
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В рамките на този етап са направени проучвания на проектите в общината, които 

биха могли да имат, пряко или непряко, отражение върху устойчивото развитие 

на туризма.  

Етап 3: Определяне на целите 

Включва: 

❖ Формулиране на визията за устойчиво развитие на туризма в общината. 

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 поставените приоритети и оценка 

Изпълнението на приоритетите следва да бъде осъществено по даден 

времеви график, а също подложено и на контрол и оценка. За целта Програмата 

съдържа план за изпълнение и организация за контрол и оценка по реализацията 

и актуализацията й. 

  

 

2. УСТОЙЧИВО 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, 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 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, 
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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. 

 

 Устойчивото развитие на туризма позволява:  

❖ Целесъобразно и контролирано използване на природните, географските, 

социално-икономически и други ресурси в съответствие с препоръките на 

световните организации (ООН, Световна организация по туризъм – 

“Програма за развитие на туризма”, приета в Пекин), документи на 

Европейската комисия и други институции. Това касае опазването и 

развитие 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 – културно-исторически и познавателен, екологичен, 

селски, спортен, кулинарен туризъм и др., както и за изграждане на 

човешкия капацитет в областта на туризма.  

 

Програмата за развитие на туризма е разработена в съответствие с 

основните принципи за развитие на туризма на равнище дестинация, а именно: 

❖ Устойчивост. Развитието на туристическите дейности трябва да съчетава 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 туристически 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 новите, по-ниски граници на 

капацитета на поносимост на природните ресурси. Крайният резултат е 

забавяне развитието на цялата икономика в общината. 

❖ 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. 
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❖ 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 на устойчивия туризъм 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: 

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: 

❖ провеждане на дългосрочна и предвидима политика в посока развитие на 

туристическия отрасъл с оглед по-висока добавена стойност и повишено 

качество на живот на жителите на общината, при опазване на околната 

среда, природните дадености и самобитното културно-историческо 

наследство; 

❖ разглеждане на устойчивия туризъм 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; 
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❖ развитие на система от стимули и насърчителни мерки за туристическия 

отрасъл и заетите в него; 

❖ разработване и прилагане на подзаконовите нормативни актове на местно 

ниво; 

❖ избор и прилагане на най-подходящите финансови механизми за 

насърчаване развитието на устойчивия туризъм. 

 

2. Туристи 

С оглед привличане на туристите и развитие на устойчив туризъм, 

заинтересованите страни следва да работят 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; 

❖ Текущо – чрез предоставянето на устойчиво 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, се цели изграждане 

на устойчива туристическа култура/съзнание и у туристите; 

❖ Последващо – 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.  

 

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 по-силно от преди 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. Устойчивостта на отношенията 

между предлагащите и търсещите туристически услуги ще се гарантира със 

стимулиране на съзнателното отношение към потребяваните ресурси и от двете 

страни. 
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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 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 ,включва 4 етапа, както следва: 
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➢ 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 навременното 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 

 

Съгласно разпоредбите  на  ЗРР на територията на Република 

България се обособяват шест райони за планиране, които се  

формират на основата на областите в зависимост от географското им 

разположение, икономическото им развитие, броя на населението им 

и перспективите им за развитие. Районите за планиране са с 

наименование и териториален обхват, както следва: Северозападен 

район за планиране, Северен централен район за планиране, 

Североизточен район за планиране, Югоизточен район за планиране, 

Южен централен район за планиране, Югозападен район за 

планиране. Южният централен район за планиране с център Пловдив 

включва 6 области – Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара 

Загора и Хасково, които обхващат най-голям дял от общините в 
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страната - 68 от общо 264. На територията му са раз-положени 1511 

населени места (28% от населените места в България), в т.ч. 63 градове 

и 1448 села. Районът е на първо място по площ (27516,2 km2 – 24,8% от 

националната терито-рия) и на второ по населе-ние (1944,4 хил.д. – 

24,9% от общото население на страната) в сравнение с другите райони. 

Той заема централната част на Южна България, южната му граница 

съвпада с държавната граница с Р Гърция и Р Турция. В  географско  

отношение  Община  Неделино  заема  част  от  централния  южен  

дял  на  Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м и 

съставлява 3,2 % от територията на Смолянска област, която е с площ 

от 3192.9 кв.км при надморска височина от 450 до 1 200 метра. Град  

Неделино  се  намира  на  около  60км.  от  областните  центрове  

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

общината граничи с община Златоград, на  изток  с  община  Джебел,  

на  север  и  северозапад  с  община  Ардино,  на  запад  и  югозапад  с 

община Мадан. Общината  включва  общо  16  населени  места  –  гр.  

Неделино  и  селата  Бурево, Долен и  Горен Върли дол, Върлино, 

Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, 

Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара.  Според данни от  последното 

преброяване през 2011г, населението на община Неделино  възлиза на  

7221 жители. 

Административен, индустриален и културен център е гр. Неделино. 

Неповторимата  природа  на Родопите явяваща се уникално 

съчетание от чист планински въздух, воден ресурс, планински и  

скален  масив,  биоразнообразие  привлича  любители  на  планината ,  

туристи  и чужденци.  

. 

3.1.2 Природни туристически ресурси 

 

а) Климатични особености,  релеф и водни ресурси  

Климатът е преходно континентален и се характеризира със 

сравнително мека зима и горещо лято. Общината е разположена 

върху терен със силно пресечен планинско горист релеф, със средна 

надморска височина 700м. Влияние върху климатичните условия в 

Община Неделино оказват надморската височина и особеностите на 

релефа. В климатично отношение районът принадлежи към 

континентално-средиземноморската климатична област, 

южнобългарската климатична подобласт и източнородопския 

нископланински климатичен район.  Територията на общината се 
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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. Средиземноморското 

влияние прониква главно по течението на р. Арда, тъй като 

планинските ридове, заобикалящи долината на р. Неделинска и 

р.Върбица  частично възпрепятстват директното му въздействие от юг. 

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 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. Годишната 

температурна сума за периода с активна вегетация е 3500 градуса, 

което благоприятства отглеждането на средно топлолюбиви култури. 

 

б)Релеф 

Релефът е с планинско- хълмист,  а  в  по-високите  части  

планински, което дава отражение върху цялостното и социално-

икономическо, селищно и инфраструктурно развитие. Надморската 

височина варира от 400 до 1241 м. н. височина най високата точка е 

връх Алада 1241м 

 

в)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 съчетани с големия 

водосборен басейн на р. Неделинска са предпоставка за големи 

прииждания на реката. Максималните валежни количества /в mm/ за 

времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min до 46,3 за 60 

min и 59,7 - за повече от 60 min. Валежите от сняг са характерни за 

зимния сезон, като снежната покривка се задържа  20 дни  

средногодишно. Годишната сума  на валежите  е между 600 и  1058 мм, 

като максимумът е през декември – 128 мм. Валежите през зимата са 
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270мм, а най малки през лятото 180мм. Средният брой, обаче на дните 

със сняг е 13 от среден брой на дните с валежи през годината – 111 дни. 

Основно значение за формирането на водните ресурси в басейна имат 

валежите, а основен дял - повърхностните води. По-високите валежи и 

специфичните условия на оттичане (наклони, почвената покривка и 

земеползване), обуславят поройния характер на реката и съответно 

по-високи стойности на повърхностния и речния отток. Така 

например отточният модул, в зависимост от надморската височина се 

движи от 15 до 35 л/сек/кв. км., при средно за страната - около 5 л/с/кв, 

км. Отточният коефициент (изразяващ съотношението между 

формирания отток и падналите валежи) също има много високи 

стойности - над 50%, при средно за страната - 28%. Месечното 

разпределение показва, че над 60% от годишния отток преминава през 

периода януари - април, като най -високи са неговите стойности през 

м. февруари - 20 - 30% от годишната сума. Маловодието обхваща 

месеците юли - септември, през които преминават под 3% от 

годишния отток. Средногодишната относителна влажност на въздуха е 

75%, с максимум през ноември -85%, 13 са дните с относителна 

влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, което е показателно 

за добри растежни условия на горската и тревната растителност в 

района. 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. 

 

г) Води 

Водите са важен елемент на природно-географската 

характеристика, който оказва влияние върху останалите елементи. Те 

имат значение както за формиране на релефа и природните условия, 

така и върху живота и стопанската дейност на хората. Оказват влияние 

на водоснабдеността на селищата, изкуственото напояване . 
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По отношение на водните ресурси, територията се отнася към 

хидроложката област с преодно средиземноморско климатично 

влияние. По територията на общината протичат реките Неделинска,  

и нейните  притоци. Те попадат в Беломорската отточна област 

Характерно явление за река Неделинска са честите наводнения, при 

които оттокът нараства и предизвиква значителни 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 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. 

Експлоатационните запаси на пресните подземни води се оценяват на 

300-350 л/сек, като около 50% от тях са включени в експлоатация. 

Негативно въздействие върху експлоатационните характеристики на 

подземните води оказват някои от баластриерите в коритото на 

реката, които водят до неговото удълбочаване и съответно до 

понижаване нивото в някои от кладенците за питейно водоснабдяване. 

На територията на общината няма минерални извори. 

 

- Минерални води 

Находище на минерални води „Неделино“ е формирано в 

метаморфно пространство в Източно Родопския блок. То има сложен 

строеж. Подземните води са акумулирани в мраморни пластове, 

които са част от строежа на Чепеларската пъстра свита (задругата на 

амфиболити и мрамори). Мраморите са вместени сред амфиболитите 

и имат разкритие на повърхността западно от гр.Неделино.  

Основна роля в развитието и функционирането на 

термоводоносната система на минералното находище играят 

разломно- разседните дислокации, съвременните тектонски движения  
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и напрежения и свързаните с тях зони на повишена и висока 

проницаемост. 

По описаните структурни и обемно-пространствени признаци и 

находище на минерални води „Неделино“ се отнася към 5-та група – 

Разломно-пукнатинни термоводоносни системи в гранито-

метаморфни тела и системи. 

Групиране по други важни хидрогеоложки признаци и 

характеристики: 

По условия на хидрогеотермална циркулация и акумулация 

находище на минерална вода „Неделино“ се отнася към 

нестратифицирани системи с разломно-пукнатинна и пукнатинно-

жилна циркулация и акумулация. 

По условия на водообмен: минералните води са акумулирани в 

отворени за инфилтрационно подхранване мраморни пластове с 

повърхностно разкритие и възможност за гравитационен водообмен. 

В колектора се осъществява постоянно възобновяване и репродукция 

на водните ресурси, което е основание находище на минерално вода 

„Неделино“ да се разглежда като хидрогеотермална структура с 

динамичен, репродуктивен и инфилтрационен водобмен. 

По условия на топлопренасяне: като динамична и репродуктивна 

термоводоносна система, находище на минерална вода „Неделино“ се 

характеризира с конвективно или филтрационно топлопренасяне, 

при което възходящи или латерални потоци пренасят топлинна 

енергия по разломни дислокации и други секущи проницаеми тела от 

по-дълбоки към по-плитки секущи тела. 

 

Подхранване на находището 

 

 Минералната вода е с атмосферно-инфилтрационен произход и 

дълбока циркулация. 

Подхранването е за сметка на атмосферните валежи. 

 

Санитарно-охранителна зона 

 

Определянето на санитарно-охранителната зона на находище на 

минерална вода „Неделино“ е в процедура по реда на Наредба №3 от 

2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 
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и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр.88 от 2008г.) 

 

Свойства: 

 

 Общата минерализация на минералната вода от сондаж №1, 

находище на минерална вода „Неделино“, гр.Неделино, община 

Неделино, област Смолян е 325 mg/l, а на сондаж №2 403 mg/l. 

Характеризира се като хипотермална, слабо минерализирана, 

хидрокарбонатно калциево-магнезиева вода, без санитарно-химични и 

микробиологични признаци на замърсяване.  Съдържанието на 

изследваните микрокомпоненти и стойностите на радиологичните 

показатели в границите на нормите за минерални води. Водата има 

стабилен физико-химичен състав и свойства и отговаря на 

изискванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните 

месности и курортите (ДВ, бр.79 от 1987г., посл.изм.бр. 70 от 2004). 

 

Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от 

слабата минерализация, наличието на хидрокарбонатни, калциеви и 

магнезиеви йони. Питейното балнеолечение с този тип води оказва 

въздействие основно върху стомашно-чревния тракт, жлъчно-

чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата намалява 

лекостепенно хиперацидитета на стомашния сок и стимулира 

кинетика на жлъчните пътища. Наличието на калций на водата 

повлиява обмяната на веществата, по-специално пуриновата обмяна, 

къто съдейства за пълното изгаряне и изхвърляне на пурините в 

организма. Наличието на магнезий във водата има съдоразширяващо 

и успокоително действие върху организма, възпрепятства 

образуването на фосфатни конкременти в бъбреците и намалява 

нивото на холестерола. Подобрява мускулната функция. 

Ниската минерализация потенцира диурезата. 

 

При използване за балнеолечение и балнеопрофилактика (след 

темпериране до 35-37°C) оказва благоприятно въздействие при 

следните заболявания: стомашно-чревни заболявания (хронични 

гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); 

жлъчно-чернодробни заболявания (жлъчно-каменна болест, хронични 

холецистити, холангити, холангиохепатити, хронични хепатити, 

дискинезии на жлъчните пътища и др.); бъбречно-урологични 
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заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, 

нефролитиаза, уролитиаза, състония след литотрипсия и др.); 

метаболитни заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и 

др.). 

 

Използването на минерална вода за питейно-балнеолечение е по 

лекарско назначение, при спазването на строго определени методики 

и дозировки (количество на приетата вода, температура и начин на 

приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс). 

 

При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика 

(след темпериране до 35-37°C) оказва благоприятно въздействие при 

следните заболявания: дегенеративни и възпалителни (в ремисия) 

ставни заболявания  (артрозоартрити, коксартрози, ревматоиден 

артрит, анкилозиращ спондилоартрит и др.); заболявания на 

периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити, 

полирадикулоневрити идр.); ортопедични заболявания  (за 

раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния); 

кожни заболявания от възпалително и алергично естество  (екземи, 

дерматити, псориазис). 

 

 Противопоказания за външно балнеолечение: специфични 

заболявания; онкологични заболявания инфекциозни заболявания; 

заболявания в активин стадий и декомпенсирана функция на органи и 

системи; ХИБС-ритъмни нарушения; епилепсия. 

Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортно-

рекреативни цели след съответно темпериране. 

 

д) 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 
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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. 

 

е) Почви, растителност и животински свят. 

Почвите в община Неделино принадлежат към Южнобългарската 

ксеротермална област. На територията на общината са преобладават 

канелените горски почви , те са образувани при сух климат, в по -

високите  планински склонове и тъмно и светло кафяви горски почви. 

По поречието на реките алувиално-ливадни и хумусно карбонатни 

почви. Канелените  и светло кафявите горски със скелетно чакълеста 

структура почви са благоприятни за отглеждане на тютюн, кафявите 

горски почви са подходящи за отглеждане на картофи, алувиално-

ливадните за  отглеждане на зеленчуци. Преобладава ниско-стеблена 

храстова растителност бук, кафяв габър,космат дъб, драка, благун и 

значителни площи илолистни гори  от бял бор,черен бор и ела в по 

високите части –които са залесени  т.е не е  типична за района. Тя е 

предпоставка за развитие на дърводобив и някой дървопреработващи 

дейности. По характерни представители от животинския свят са: От 

средиземноморските видове преобладават елен лопатар, сънливец, 

червенокръста лястовица. От насекомите скакалецът, виолетовят 

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. 

 

ж) Биоразнообразие и защитени територии 

 Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата 

в три основни нива на организация: 1) генетично – обхваща огромното 

разнообразие от генни комбинации във всички живи организми, 2) 
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видово – включва видовете и разновидностите от всички групи живи 

организми и 3) екосистемно – обхваща не само разнообразието от 

живите организми в природата, но и сложните им взаимоотношения 

и разнообразни връзки помежду им и със заобикалящата ги природа. 

Съгласно националното законодателство, в България 

биоразнообразието се опазва главно чрез Закона за защита на 

биологичното разнообразие, съгласно който биологичното 

разнообразие е неразделна част от националното богатство и 

опазването му е приоритет и задължение за държавните и 

общинските органи и гражданите. В тази връзка, задължение на 

община Неделино е и опазването на богатото за района 

биоразнообразие. Законът за защитените територии (доп., обн., ДВ 

бр.62 от 31.07.2007г.), урежда категориите защитени територии, 

тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и 

управление. Съгласно закона, съществуват 6 вида защитени 

територии: резерват, национален парк, природна забележителност, 

поддържан резерват, природен парк и защитена местност. В 

територията на общината попадат следните такива: 

 

Име и местоположение:  

 

Природни забележителности: 

1.Водната пещера (Годумската пещера, Оградската пещера),  

гр. Неделино Дължина: 130 m; денивелация: -8 m; надморска 

височина: 655 m. 

Достъп: 

 Пещерата се намира на 4,5 km северозападно от гр. Неделино в 

непосредствена  

близост до махала Годумови колиби.  

Описание:  

Входът и е разположен по средата на характерна варовикова скала 

и не се  

вижда отдалеч. От полусветлата привходна зала следва около 3 m 

спускане. След това  

се продължава с пълзене в тясна галерия, която излиза в широка 

зала с пясъчен под.  

Тя отвежда в друга, през която протича подземна река. Може да се 

продължи както  
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срещу, така и по течението на реката, но и в двете посоки се стига 

до непреодолими  

стеснения, залети с вода. Подземната река излиза като извор на 

ливадата под пещерата.  

�температурата на въздуха, в зависимост от сезона, варира от 12о 

до 14о С.  

Кратка  история  на  проучванията: 

  Въпреки  че  пещерата  е  отдавна  известна  на местното 

население, тя е сравнително късно изследвана от спелеолози. Първата 

карта е дело на Г. Райчев и Ат. Балджиев по време на клубна 

експедиция на ПК “Студенец” – Чепеларе, през 1988 г. 

Фауна: 

 Много богата, но не е напълно изследвана. �установени са над 20 

вида безгръбначни  

животни. Най-забележителни са ендемичният охлюв Balcanodiscus 

frivaldskyanus, малкото  

бръмбарче Bureschiana thracica и подземният бръмбар-хоботник 

Otiorhynchus aff. an�e�o�i.  

От прилепите са установени само голям и малък подковонос. 

Археология: Няма данни. 

Опазване: 

 Пещерата не е защитена. Поради тесния си вход и малкото 

характерни  

вторични образувания (сталагмити и сталактити) тя не 

представлява туристически  

интерес. 

 

2. Вирът Бездънник(Безалник) 

-разположен по долината на Буреска ряка и вливащата се от север 

Малка ряка,представлява дълбока яма,която е издълбана от 

природата в скала, с дълбочина 7-8 m и форма на окръжност с 

диаметър 5 m. Вирът е свързан с редица водопадчета,каскади и 

прагове, високи от 3 до 30 m. За феноменът местните жители 

разказват най различни истории. Водолази са се гмуркали и са 

достигали до 9 метра дълбочина, след което въртеливото течение ги 

изтласква на горе. Други казват че течението е надолу, като 

водовъртеж и за това е особено опасно да се влиза в него. 

3. 
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3.1.3 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 в общината  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 територи 

и 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 2012-2015г. 

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  от което  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  400-500  тона. 

Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството 

задоволяват предимно личните нужди на населението. 

Картофопроизводството  в  областта  и  общината  е  най-застъпено  и  

има  много благоприятни условия за развитие на база почвено-

климатичните условия и натрупания опит от  населението  за  

отглеждане,  прибиране  и  съхранението    на  картофите. Следва  да  
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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 нетрадициоони  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  се  насочат  усилията  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 традициите и в сферата на животновъдството. 

Природо-климатичните условия позволяват отглеждането на крави, 
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овце, пчели, риба и други. Основната  част  от отглежданите  крави  са  

с  млечно  направление,  за  които  в  момента има  по-добри  условия  

от  гледна  точка  на  фуражния  ресурс.  В  региона  се  отглежда 

Българското  родопско  говедо,  което  е  изключително  добре  

приспособено  към  агро-екологичните  условия,  има по-ниско живо  

тегло  и  по-нисък  разход на  фуражи  в  сравнение с другите  породи.  

От  друга  страна  е  с  най-висока  относителна  млечност  и  най-

висока концентрация  и  масленост  на  млякото  в  сравнение  с  

всички  отглеждани  в  нашата  страна породи. Тези предпоставки 

дават възможност за получаването на висококачествени продукти: 

масло,  кашкавал,  сирена,  извара  и  други.  През  последните  години  

се  забелязва  намаляване броя  на  кравите  в  областта,  поради  

ниските  изкупни  цени  на  произведената  животинска продукция, 

високите цени на концентрираните фуражи. За региона 

концентрираните фуражи се  внасят  от  полския  регион  и  това  

допълнително  оскъпява  произведената  продукция. Необходимо  е  

да  се  вземат  предвид  специфичните  условия  на  региона  ,при  

изкупуването  на мляко  и  обективната  невъзможност  при  тази  

разпокъсаност  и  труднодостъпност  на стопанствата  да  се  постигнат  

необходимите  хигиенни  норми, поради  което  мандрите 

изкупуващи млякото трудно могат да получат лиценз за износ на 

продукция.  Необходимо  е  да  се  осигурят  субсидии  за  

стимулиране  на  производството  на  стоково мляко и месо , които да 

покрият по високите разходи за производството . В региона се 

отглеждат и овце, но тенденцията през последните години е 

намаляване броя на животните за сметка на увеличаване на средната 

продуктивност. В областта и региона няма условия за производство на 

концентрирани фуражи, а производството на груби такива е с  висока  

себестойност.  Всичко  това  води  до  не  балансирано  хранене  на  

животните  и ограничаване  броя  им  в  личните  стопанства.  

Производството  на  овче  мляко,  агнета  за угояване  и  вълна  е  в  

зависимост  от  търсенето  на  пазара,  което  често  пъти  е  проблем  

за реализацията  им.  Трябва  да  се  насочи  вниманието  към  търсене  

на  пазарни  ниши  с  цел увеличаване производството на тази 

животинска продукция. Отглеждат  се  240  броя  кози,  но  поради  

ограничителните  мерки  по  осигуряване  на пашата, 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  селски  семейства  в 
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региона на Родопите. Броят на пчелните семейства варира около 270. 

Производството на мед в по-малката си част е за продажба на пазара, 

а останалата част е за лична консумация. В  Неделинска  община  се  

отглеждат  и  около1  500  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 предоставят  условия за спортен риболов. Релефът  и  

климатът  в  Неделино  благоприятстват  развитието  на  

животновъдство  и  то предимно  на  високопланинско  

животновъдство.  Базата за развитие на животновъдството в областта и 

в общината е добра. Планинската част  от  региона  предоставя  

възможности  за  използване  на  естествените  пасища  и  ливади  за 

производство  на  висококачествена,  екологично  чиста  продукция  -  

мляко  (краве, овче, козе), месо, вълна, яйца, мед и др. 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 

произведения. Няма  стабилен  пазар  за  произвежданата  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  и  изключително  

ниски  равнища  на  капиталообразуване  в сектора, влошена 

агрокултура , липса на реални субсидии, унищожаване на племенните 

стада животни и загуба на генофонда, практически спряла дейност на 

селскостопанските научно – изследователски  звена  ,  липса  на  

информация  към  земеделските  производители  и  ред други. 

Малкият размер на имотите с възстановена собственост е една от 

основните причини за ограничена  възможност  за  създаване  на  

модерни  европейски  стопанства  с  рационални размери, където  да  

се  постигне  хармонично  съчетаване  на  производствените  фактори  

в аграрния сектор  и ефективната специализация , съобразно 

природните дадености на региона. За да бъде ефективно отглеждането 

на животни, бъдещето без всякакво съмнение е на тези  с  по-големите  
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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 :  

o Видно от показателите общината би могла да  се впише в тази 

пазарна ниша и поради факта ,  че  разполага  с  прекрасни  

условия  за  развитие  на  екологично  чисто животновъдство ;  

o Региона  и  общината    има  отлични  условия  за  производство  

на  екологично  чиста селскостопанска продукция;  

o На  база  даденостите  има  възможност  за  развитие  на  

биологично  и  алтернативно земеделие ;  

 

3.1.4 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 е търсена 

от различни преработватели в областта и извън нея.  Бъдещето  на  

района  е  пряко  свързано  с  начините  на  стопанисване  и  

управление  на горите.  Устойчивото  стопанисване  на  горите  е  най-

добрата  концепция  за  управление  на горите в района. То 

представлява управление и използване на горите по начини 

осигуряващи поддържане  на  тяхното  биологично  разнообразие,  

продуктивност, възобновителен  капацитет и жизненост. Главната и 

основната задача при стопанисването на горите си остава и запазване 

и подобряване на водноохранните, водорегулиращи и 

климатообразуващи функции на гората. Извършването на каквито и 

да е дейности в горите трябва да бъде подчинено 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 самонастанали черна върба, ива, бъз и 

по- рядко леска. В района макар и рядко върху изсечени терени от 
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смърчови гори се срещат благун, келяв габър, а в ниските части на 

района – явор, шестил и планински бряст. Дървесното  богатство  

предпоставя  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 повредите по младите борови култури от 

мокър сняг (прекършване на върховете и клоните на дърветата), с 

регистрираните немалко нарушения от незаконна сеч и незаконна 

паша, с 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 залесителните 

мероприятия през последните десетилетия като цяло не подобриха 

общата екологична обстановка в общината. Липсата на тези 

мероприятия засилиха противоерозионните функции на горските 

екосистеми, като доминиращото залесяване предимно с иглолистни 

видове (черен и бял бор) има и някои неблагоприятни последици. 

Икономическата изгода от залесяване с иглолистни видове не може да 

компенсира по-слабата им водоохранна функция, увеличаването на 

киселинността на почвите и съкращаването на пашата на животните, 

което за тази част на Родопите има важно стопанско и социално 

значение, тъй като подходящите земи за фуражно производство в 

общината са недостатъчни. Поради значителната им площ, горите в 

община Неделино са важен ресурс за нейното социално-

икономическо развитие. Все още обаче те не се използват достатъчно 

ефективно и не допринасят в необходимата степен за подобряване на 

стопанските резултати в общината. Горските ресурси  продължават да 

бъдат включени активно в стопанския оборот и да носят повече 

приходи при цялостното  несъобразяване с техния възпроизводствен 

потенциал. Горите в общината не трябва да са само източник на ценна 

дървесина – перспективите за ефективното им и екологосъобразно 

използване са свързани преди всичко с комплесното усвояване на 

техния разнообразен природно-ресурсен и рекреационен потенциал. 

В този смисъл усилията трябва за бъдат насочени към: 

• опазване на горите от незаконни сечи и изграждане на 

допълнителни горски 
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контролни пунктове; 

• увеличаване дела на широколистните видове, използвани за 

залесяване; 

• засилване на водоохранната 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; 

• развитие на допълващи основния поминък дейности като 

събиране на билки, 

гъби и др. 

 

3.1.5 Транспортна инфраструктура 

 

Пътната мрежа в Смолянска област е сравнително добре 

изградена. Разпределението й  на  територията  на  областта  е  

неравномерно.  Пътната  мрежа  2-ри,  3-ти  и  4-ти  клас  на 

територията на  областта се нуждае от значителни средства за 

реконструкция, основен ремонт и поддържане, тъй като голяма част 

от нея е разположена в планински район. Общата  дължина  на  

пътната мрежа  в общината  е  115км., 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. 

Извършваните  периодични  ремонти  не  подобряват  пътната  

обстановка . Налице  са  пътни участъци  свързващи  населени  места  ,  

който  са  без  асфалтово  покритие  и  такива  който  са необезопасени  

и  са  предпоставка  за  сериозни  ПТП  .  Липсата  на  инфраструктура  

затруднява комуникацията. През зимните месеци някои населени 

места остават без транспортни връзки. 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 
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рехабилитация на пътната мрежа . Важни пътни връзки на 

територията на общината е пътя от Пловдив през Смолян и Златоград 

в посока Гърция и от Хасково през Кърджали, Ардино, Бял Извор, 

Неделино и Златоград  в посока Драма, Северна Гърция.  Откриването 

КПП  „Златоград”и  на новия КПП през прохода „Маказа”допринася 

за активиране на туристопотока от и към Гърция. Тези транспортни 

връзки  са благоприятни  фактори за развитие на общината и региона  

в средносрочен  и дългосрочен план. 

Състояние на околната среда 

❖  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    
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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  

водостопански  системи  и  съоръжения  се  осъществява  на  

основата  на  планове  за управление  на  речните  басейни  и  

Национален  водостопански  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 влага 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  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 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”.     . 

❖ Канализационни системи и пречиствателни съоръжения за 

отпадни води.  

❖ Заустването  на  непречистените  битови  и  индустриални 

отпадъчни  води  е основен източник  на  замърсяване  на  водите  в  
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България.  Лошото  състояние  на  канализационните мрежи или 

липсата на такива е друг фактор за повсеместно замърсяване на 

водите. По  официални  статистически  данни  за ЮЦР 65% от 

населението е обхванато в канализационна мрежа, но  това  е  

условно  по  отношение  на  Община  Неделино ,  където  изградена  

частична канализационна мрежа има само в гр. Неделино. Всички 

останали населени места са без канализация. Приоритет  в  

инвестиционната  екологична  програма  на  община  Неделино  е 

изграждането,  а  където  е  необходимо  и  реконструкция  на  

канализационните  мрежи  по населени  места,  строителство  на  

отвеждащи  колектори,  както  и  пречиствателни  станции  за 

битови  и отпадни води към тях.  Съществуващото положение 

показва че  водоснабдени от ВиК   са 75 %  от жителите на общината 

и 25% са  водоснабдени от собствени водоизточници. Около 65% от  

жителите са обхванати  от  канализиране  на отпадните води.  

Наличие на пречиствателни станции за питейни води, а също и  

наличие на ПСОВ  няма. Става ясно, че процентът на обхванатите в 

канализационната мрежа жители на община Неделино е малък. 

Това налага предприемане на мерки за реализацията на останалия 

процент канализация и строителство на отвеждащи колектори. 

Успоредно  с  реконструкцията  на  водопроводната  мрежа  на  

населените  места  в Общината  е  необходимо  да  се  предвидят  

средства  за  изготвяне  на  проекти,  с  оглед осигуряване на 

необходими средства за поетапно изграждане на канализационната 

мрежа. В общината няма изградени пречиствателни станции, както 

за отпадни води, така и за питейни води. Реализацията им като 

обекти е  от изключително значение за околната среда в региона и 

намаляване на риска от замърсяване. Възможността  от  възникване  

на  епидемии  е  много  голяма,  което  от  своя  страна  формира  и 

доста голям риск за здравето на населението.  

❖ Управление на отпадъците 

❖ Генерираните  отпадъци  през  последните  6 месеца на 2012 г са 869 

тона  за  община  Неделино,  съгласно отчетните карти от 

Националната система за екологичен мониторинг на МОСВ са 

следните: Общо за територията на Общината  през 2010г са 2594,8 

м³ . Значителна  част  от  отпадъците  се  извозват  в  депата,  но  

съществува  и  произволно, неорганизирано изхвърляне на 

отпадъците. Най-често отделни предприятия и хора изхвърлят 
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отпадъци край пътищата или реките, което води до замърсяване на 

последните.  Към  настоящия  момент  единственият  източник  на  

финансиране  на  дейностите  по събиране,  транспортиране  и  

третиране    на  твърдите  битови  отпадъци  е  общинския  бюджет.  

❖ През 2007г. са бракувани 40 бр.метални контейнера 4м3, поради 

дълготрайната им амортизация . Със  средства  от ПУДООС  са  

закупени  нови  съдове  за  смет  –  290 броя  тип  “  Бобър  “   и  740 

бр. поцинковани кофи 110 л., както и с два сметоизвозващи 

автомобила,  които покриват  равномерно  всички  населени  места  

в  общината  и  по  този  начин  е  решен  успешно един от 

сериозните проблеми за всяка община – сметопочистването..  

 

❖ Общия брой на обхванатото население в съществуващата система 

за събиране на отпадъците е 6203 или в процент от общото 

население в общината е 68%. Събирането  и  извозването  на  

отпадъците  на  община  Неделино  се  извършва  от 

специализирано  звено  към  общинска  фирма  „Хигиена,  чистота  

и  благоустройство”.  В Общината  няма  разделно  събиране  на  

отпадъците  и  до  момента  не  са    използвани съществуващите  

методи  за  преработка  на  отпадъците  преди  предаването  им  за  

крайно обезвреждане. В  отговор  на  изискванията  на  Директива  

75/442/ЕС  за  отпадъците,    Директива 91/689/ЕС  за  опасни  

отпадъци  и  Стратегията  на  Европейския  съюза  управление  на 

отпадъците, политиката на МОСВ доведе до ограничаване на броя 

на депата и ликвидиране на тези,  които  не  отговарят  на  

нормативните  изисквания. Това налага предприемане на действия  

свързани  с  промяна  на  досегашната  система  на  събиране  на  

отпадъци,  водеща  до намаляване количеството на отпадъците за 

депониране, като се въведе разделно събиране и се обособи  

претоварна  станция.   Кметовете  на  Общините  Неделино  и  

Златоград  имат споразумение  за  съвместна  дейност  за  

управление  на  отпадъците,  включваща  изграждане  на 

претоварни станции и въвеждане на разделно събиране. 

Проблемът с опазване и съхраняване на околната среда е проблем 

на цялото общество , а не  само  на  отделни  институции. 

Отношението  на  обществото  към  екологичните  проблеми  е или  

“неразбиране”  или  “търпимост”.  Недостатъчна  е  

образователната  дейност  сред подрастващите, у   населението  не  
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е  формирана достатъчна “екологична  култура”.  Съгласно  ЗОУ 

общината  има  изготвена  програма    за  управление  на  

отпадъците,  но  сам  по  себе  си нормативния документ не е 

достатъчен.  За  района  на  община  Неделино  е организирано 

транспортирането на всички отпадъци до сметищното депо в град 

Мадан. Извозването на отпадъците се осъществява, съгласно 

предварително изготвен маршрутен график за обслужваните 

населени места в общината. В гр. Неделино се извозва от 3 до 5 пъти 

месечно, а в останалите населени места - 2 пъти месечно. На 

територията на община Неделино няма фирми, които да генерират 

опасни отпадъци.  

 

3.1.6 Културно-историческо наследство 

а) Неделино – изворът на двугласа 

Неделино е разположено на двата бряга на едноименната река 

Неделинска. То е едно от скритите съкровища на Родопите. 

Градчето е разположено по течението на река Неделинска, 

между общините Златоград, Ардино и Джебел. Родопската 

община заема централният южен дял на Средните Родопи и 

обхваща територия от 102,3 кв.км, при надморска височина от 

450 до 1200 м.  Намира се на 15 км от гр. Златоград, на 30 км от 

гр. Ардино и на 60 км от областните центрове Смолян и 

Кърджали. 

Гордост на града са върховете Свети Илия и Света Неделя. 

Според поверието Илия и Неделя били брат и сестра, живеели 

през турско робство. Те отказали да приемат исляма и били 

изгорени на клада. На връх Света Неделя на всеки 6 май — 

Гергьовден или Адрелес (както се нарича празникът в Неделино) 

се организира малък събор. Едно от първите имена на Неделино 

е Узундере (дълго дере). 

Неделино е най-известно със своя „Неделински двуглас“. Това е 

специфично пеене, което не съществува никъде другаде и се пее 

на кварти и секунди. Николай Кауфман пръв открива явлението 

„Неделински двуглас“ и пише за него. Едни от най-изявените 

изпълнителки на Неделинския двуглас са Сестри Георгиеви, 

които първи осъществяват записи, и Сестри Хаджиеви, които 

2000 г. издават албум в САЩ. Мелодия чиста, горда, красива и 
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изстрадана, това е  Неделинския  двуглас. Заслушвайки в 

съзвучието и песента разбираш не с наука, а със сърцето си защо 

е толкова уникален този двуглас, защо той се е прочул повече от 

самото място. За него казват, че корените му се крият още в 

тракийско време. А неделинци казват – пеем го откакто се 

помним. Песента се ражда като любовна закачка. Запявали 

момите от едната махала на някогашното селце Узун дере, а след 

тях веднага поемали ергените и така се надпявали с часове с 

песни – любовни послания. Но и не само любовта е възпявана. 

Бавно и тежко те разказват за онези черни времена на робство, 

когато башибузукът затрил половината население, а останалото 

потурчил. Оплакват стотиците синове и дъщери дали живота си 

за българщината във водите на Турчин мост. 

Заради хубавите песни, уникалното съзвучие и неповторимата 

емоция и заряд, който носят, през първите три дни на месец 

септември вече по традиция всяка година градът на двугласа се 

превръща в столицата на фолклора, и то не само на българския. 

Защото именно тогава започва и международния фолклорен 

фестивал. 

Да се надпяват и надигрят на неделинска сцена се събират по 

около 3000 участника, като в приказките за три дни тук може да 

потънете в палитра от цветове, звуци и песни. 

„Неделино представлява един „двугласен остров“ в 

„едногласното море на родопския фолклор“. Това определение 

дава по време на проучванията си в региона академик Кауфман, 

който открива музикалния феномен и го представя пред 

научните среди. Като единствен случай на двугласно пеене в 

Родопите, подобно на шопското, граовското, пиринското, то 

привлича вниманието на изследователите още в средата на 

миналия век. 

Вярата 

Неделино е едно от най-старите селища в Смолянска област. 

Както то така и близките села и махали са осеяни с развалини и 

паметници от миналото. На 3 км южно от града се намират 

останки от манастира „Св. Неделя“. При разработване на ниви 

тук, са откривани пръстени, кадилници и пари останали от 

времето средновековието. Емблематично място е и Турчин мост. 
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Намиращия се в края на града исторически паметник,  от 

времето на османското иго.  

Неделино е запазило самобитна атмосфера, и все така 

гостоприемно, предлага на гостите обновената етнографска 

сбирка, поместена в читалище „Светлина“. Тук може да видите, 

традиционни мъжки и женски облекла, съдове оръдия на труда, 

накити, сечива. Проследен е пътя на вълната- стрижене, влачене, 

предене, тъкане, създаване на аксесоари от бита. 

В съзнанието на неделинци годишният цикъл е маркиран от две 

дати – шести май (Адралез) и седми ноември (Касъм). Времето 

измерват като отброяват дните от Касъм до Адралез и от 

Адралез до Касъм. Тези два дена съответстват на Гергьовден и 

Димитровден от християнския календар. Това са дните, които 

бележат началото на лятото и началото на зимата. Отброявайки 

дните между тях, неделинци планират и извършват 

земеделската си работа. От Касъм до Адралез са 180 дни, а от 

Адралез до Касъм са 185. 

В Неделино има 2 джамии, като едната е строена още през 15 

век. Истинско творение на изкуството е построения през 1998 г.  

християнски храм „Св. Неделя“ в центъра на града.  Градежът му 

от дарения, със средства на фондация „Бъдеще за България“,  на 

местни и заминали на гурбет вярващи неделинци. 

В края на XX в. в Неделино,след столетия отново бие камбана-

построена е църквата "Св. Неделя",величествено издигнала снага 

в центъра на градчето. 

Църквата "Св. Неделя" в Неделино е осветена през 1997 г. от 

Пловдивския митрополит Арсений. Храмът беше построен с 

доброволния труд на архитектите Олег Николов и Иван 

Калайджиев и с основното дарителство на фондация "Бъдеще за 

България", както и на Движение за християнство и прогрес "Св. 

Йоан Предтеча".    Икони и стари карти на Родопите са намери 

по време на реконструкция на старата джамия в горно 

Неделино.  Джамията се намира на 1 км от центъра на Неделино 

и е една от най-старите в региона. Част от молитвения дом е 

съборен, за да се извърши ремонт, и при събарянето в ниши 

работниците се натъкнали на икони и стари карти. Извършени 

са проучвания на джамията, според  които това доказва, че 
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преди да стане джамия сградата е била църква. Не се знае 

точната възраст на постройката, но тя със сигурност е над 100–

годишна.Освен това работниците се натъкнали на сребърен 

кандилабър (свещник - б. р.) и парче от пергамен.  Докато течал 

ремонтът на част от сградата, строителите попаднали и на 

рисунка на християнски кръст и религиозен надпис, възхваляващ 

силата на Христовата  вяра. 

Изображението на свещения символ е било направено върху 

гредите на тавана, разказаха местните. В центъра на тавана от 

гредоред  са  намерени и останки  от дърворезба. Орнаментите й 

обаче не съответстват на резбованите детайли по църковния 

канон, а по-скоро са ориенталски, обясниха очевидци на 

находката. 

Свещникът от сребърна сплав е открит на тавана на молитвения 

храм и върху него ясно личи вграденият кръст. Не е ясно от кой 

период са находките в старата джамия, нито защо църковните 

символи са там. 

Местният историк Иван Филипов предполага, че свещникът е от 

началото на миналия век. Според него той е останал от 1913 г., 

когато е започнала първата вълна на покръстването след 

Освобождението. Тогава с решение на Светия Синод  много от 

джамиите в Родопите временно са превърнати в църкви, за да се 

извърши  покръстването на местните хора. Според Филипов това 

е обяснението за находката на църковна утвар в мюсюлманския 

храм. 

Точна оценка за историческата стойност на свещника и 

произхода на парчето пергамент ще се изяснят след експертното 

мнение  на специалисти. До края на седмицата археолог от 

Регионалния исторически музей в Смолян ще направи оглед на 

предметите и ще се изясни необичайното място, на което са 

открити. След оглед и на намерените кости ще стане ясно дали 

край джамията е имало некропол.  

в) Музеи и музейни сбирки 

На територията на община Неделино има два  музея 

Единият се  помещава в Църквата "Св. Неделя",другият в сградата на 

читалище ,,Светлина“ 
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3.1.7. Базова инфраструктура 

a) Телекомуникации 

На територията на община Неделино, БТК предоставя своите услуги 

чрез цифрова телефонна централа. В общината има Интернет 

доставчици. По-голямата част от територията има покритие от мрежи 

на мобилни оператори, най-добро е покритието в гр. Неделино.  

Районната пощенска станция Неделино извършва традиционните 

пощенски услуги като входяща и изходяща кореспонденция, колетни 

и бандеролни пратки, парично преводна дейност, факс услуги, 

вътрешна ускорена поща BULPOST, международна ускорена поща 

EMS и международни куриерски услуги. 

 

b) Социална инфраструктура 

 Здравеопазване  

 На територията на община Дряново има адекватно 

организирана система за здравно обслужване на населението с 

обновяваща се материално-техническа база и квалифицирани кадри. 

Системата обхваща следните сектори:  

 Доболнична медицинска помощ; 

 Стоматологично обслужване; 

 

Доболнична помощ 

Доболнична помощ в община Неделино се осъществява от един  

медицински център за доболнична помощ, където се намират 

помещенията на личните лекари от община Недлино разположени   в 

централната градска част в сградата на ученически пансион , с адрес 

гр. Неделино , Александър Стамболийски ул.№80. 

Осъществява се  профилактични прегледи на работници и служители 

съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд (ЗЗБУТ). Работи по договор с НЗОК 

-Център за спешна медицинска помощ-Неделино,  филиал на ЦСМП 

гр.Смолян адрес Александър Стамболийски ул.№80. 
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 Образование и култура 

От гледна точка на туризма, секторът на образованието представлява 

интерес по отношение на развитието на човешките ресурси. 

На територията на общината съществува едно средно училище 

СУ,,Св.Св.Кирил и Методий“ 

Училищната мрежа е съобразена с действащите законови и 

подзаконови нормативни актове, както и с местните, държавни и 

европейски стратегии за развитие на образованието.  

 На територията на общината няма постоянно действащи 

художествени галерии и  театри.  

Картинни изложби и други художествени експозиции се експонират в 

изложбените пространства на НЧ ,,Светлина1938г“ – Неделино и 

културните институции на територията на общината. Читалището  

поддържа постоянни и временни експозиции и етнографски сбирки. 

Единственият киносалон на територията на общината не работи . 

С финансовата подкрепа на Общината се осъществят чествания на 

големи християнски празници, различни културни инициативи  в 

града и в малките населени места на общината. Обектите, свързани с 

културата играят ключова роля за градския живот. Лошото състояние 

на материалната база неминуемо води до цялостно влошаване на 

качеството на услугите в областта на културата. Единични и 

изолирани са случаите, в които е помислено за подобряване достъпа 

за хора с увреждания – не само чрез достъпна архитектурна среда, но 

и чрез съвременни аудио-визуални техники, насочени към тази група 

от населението. Обновяването на културната инфраструктура, като 

част от интегрираните мерки за градско развитие, ще допринесе 

пряко насърчаване на културния живот в градовете. 

Дейностите по подобряване на културната инфраструктура не могат 

да бъдат отделени от мерките за градско развитие. Насърчаването на 

културния живот в градовете е стимул за социално сближаване и 

интеграция на уязвими групи от обществото. Конкретен принос в тази 

насока ще имат мерките за подобряване на достъпността в обектите на 

интервенция. 

3.1.8 Спортна инфраструктура- 

Спортната инфраструктура в града се характеризира както  морално 

остарели съоръжения, лоша поддръжка също и с ново изградени  
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площадки  . Недостатъчен е броят на специализираните площадки по 

местоживеене, на велоалеи и други спортни съоръжения, които 

предоставят възможности за самостоятелно или организирано 

практикуване на спорт. 

Новото спортно игрище е гордост не само за училището, но най-вече 

за състезателите от Спортен клуб по хокей на трева „Лъвчетата“ 

гр.Неделино. 

Предстои и построяване на спортна площадка в квартал 

,,Емовце“.Необходимо е и търсенето на възможности за построяване 

на стадион за футбол и спортна зала с която да се предложат по добри 

условия за спорт на населението на община Неделино.  

Осигуряването на подходящи условия за спорт и отдих ще има своя 

принос в борбата с демографския спад в градовете, както и в 

привличането на частни инвестиции и съответно нови възможности за 

заетост. 

Интервенциите в спортна инфраструктура ще осигурят възможност за 

провеждане на масови спортни и други обществени събития в града, 

което ще окаже влияние върху икономическата активност и по този 

начин ще допринесе за устойчив и приобщаващ растеж. В тази връзка 

от ключово значение е осигуряването на възможности и подходящи 

условия за спорт, т.е. инфраструктура и съоръжения, които да 

привличат и насърчават интереса на населението и особено младите 

хора към спортни дейности. Това в значителна степен ще допринесе за 

подобряване здравния статус на населението и качествените 

характеристики на работната сила. 

Спортната активност е стимул за социално сближаване и интеграция 

в обществото. 

Осигуряването на възможности за спорт, особено за децата, 

подрастващите и младежите, както и представителите на тези 

възрастови групи от ромското население, ще допринесе за тяхното 

пълноценно участие в обществения живот и за намаляване на 

хулиганските прояви и детската престъпност. 

Достъпността за хора с увреждания до спортните бази е ограничена 

или изцяло липсва. В тази връзка осигуряването на достъпна 

архитектурна среда за тази група от населението ще допринесе за 

справяне с проблема на социалната изолация и по-активното 

включване на хората с увреждания в обществото. В тази връзка 
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качеството, достъпността и привлекателността на базите и 

инфраструктурата за масов спорт е съществен фактор за повишаване 

на спортната активност на населението и социална интеграция на 

хора в неравностойно положение. 

 

3.1.9. Туристическа инфраструктура 

 а)археологически обекти 

ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Проведените археологически проучвания в региона и намерените 

находки,свидетелстват за наличие на живот на територията на 

Община Неделино от епохата на неолита до днес. Най-старите 

находки са предмети и некрополи от епохата на неолита (VІ-V хил. пр. 

Хр.), могилни некрополи от ІV-V в. сл. Хр., гробници на българи 

християни от ХІІ – ХІV в. и др.  

 

КУЛТОВИ МЕСТА  

 

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

на 1000 м от с. Бурево. Датировка - късен бронз (XIII в. пр.Хр.) до края 

на XIV и сл. Хр. Топографска приемственост на култовото място - в 

продължение на повече от 2600 г.  

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

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

XIV в. сл. Хр. Осъществена топографска приемственост на култовото 

място в продължение на повече от 2000 г.  

 

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

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

крепостна стена, стопански помещения и др., функционирали до края 

на XIV в. Вероятно начало на култовия комплекс - късен бронз - ранно 

желязо (XIII-X в. пр.Хр).  

 

 

4. ДРУГИ КУЛТОВИ МЕСТА  

 

- Курбанище . 3 500 м от Средец. Датировка - Средновековие (X - XIV в. 

сл.Хр.). Начало на функционирането на култовото място не е 

установено.  



 

 

43 

 

5. ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ  

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

желязо (XI - X в. пр.Хр.).  

 

6. СЕЛИЩА  

 

- 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.  

- Местността Селище. 3 700 от махала Върли дол. Датировка - 

Средновековие, установена по фрагментирана керамика на терена.  

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

Датировка -Средновековие. Намерени при селскостопански работи - 

фрагментирана керамика, цели глинени съдове - питоси, разрушена 

пещ за изпичане на съдова керамика, цистови погребения, 

византийски и венециански монети от XII - XIII в.  

- Местността Селището. Непосредствено северозападно от Средец. 

Датирано по фрагментирана керамика към същинското и късното 

Средновековие (Х-ХУв.).  

 

6. НЕКРОПОЛИ  

 

- Сухата чешма. Югозападно 1800 от Неделино. Датировка - цистови 

погребения от късната Античност и Средновековието. Датировката е 

направена по остатъците от разчупени глинени съдове (гробни 

дарове) вследствие на иманярски разкопки.  

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

Средновековие - датировка по керамика, останала след иманярски 

разкопки в две цистови погребения.  

- Района на пощата в центъра на Неделино, десният бряг на реката. 

Разкрити цистови погребения при строителство на подпорна стена от 

работника Илия Иванов Чавдаров и проучени на 26 март 1973 г. от 

археолога - медиавист Н. Дамянов. Датировка цистови християнски 

погребения (XII - XIV в.). Записани са спомени за наличие на 

мюсюлмански погребения (османски период), разположени 

непосредствено над и южно от цистовите християнски погребения.  
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- 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).  

- Местността Черковото (района на бившия Механичен цех). При 

строителни работи били разкрити цистови погребения, масово 

погребение с много черепи (евентуална костница към пригробищна 

църква). Датировка по конфигурацията на погребенията и откритите 

накити, монети и фрагментирана керамика - Средновековие и късно 

Средновековие.  

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

селско стопански работи цистови погребения от същинското и 

късното Средновековие. Датировка - по керамика и накити.  

- Местността Каурското гробе. Непосредствено югоизточно от Средец. 

Датировка по материали, разкрити от иманяри - Средновековие и 

късно Средновековие.  

- 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.  

- 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.  

- Местността Сивово. непосредствено южно от махала Гърнати. 

Некрополът е с цистови погребения, открити са керамични 

фрагменти, разхвърляни от иманяри. Датировка - Средновековие.  

- 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.  

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

от иманяри, а може би и при селскостопански дейности, четири 

цистови гроба, които вероятно принадлежат към Античността.  
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- Местността Гробчени, непосредствено североизточно от махала 

Върлино. Цистови погребения от Средновековието и късното 

Средновековие. Датировка - несигурна.  

 

7.СТАРИ РУДНИЦИ  

 

- 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.  

- Местността Маданище, югоизточно 1000 м от Шадийца. Личат следи 

от затрупан (самосрутил се) вход на стара рудничарска галерия. В 

района е открита късноантична керамика.  

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

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

фрагментирани керамични останки от късната Античност.  

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

сведения за наличие на "римски галерии". Следи за тяхното 

съществуване при първият оглед не се откриха, но информацията е 

правдоподобна, тъй като в съседство (землището на с. Старцево - 

Златоградска община), са открити и датирани стари рудници със 

сигурни материали от римската епоха.  

 

8. КРЕПОСТИ  

 

-Местността Градище, 3 300 м от Неделино. Следи от 

ранновизантийска крепост (VI в. сл.Хр.), датировката не е сигурна. 

Възможно е по-старо укрепено място на местните траки от 

късножелязната епоха.  

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

Вероятна тракийска крепост, използвана и през ранното 

Средновековие. Датировка - несигурна.  

 

9. ПАРАКЛИСИ  

 

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

от апсида на малка християнска постройка - параклис. Керамиката - 
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датира върха в твърде широки граници. Нужно е сондажно или 

цялостно проучване.  

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

ср.дновековния параклис през 30-те години на миналия век е построен 

нов. Съдейки по находките от сондажното проучване, направен от Н. 

Дамянов - параклисът е от VI в.сл.Хр.  

 

 

 

3.2. Въздействие на туризма върху развитието на Община 

Неделино 

Туризмът е от значим характер за история на област Смолян, 

респективно и община Неделино. 

 

3.2.1. Икономически въздействия 

При анализа на икономическите въздействия на туризма върху 

общината се използват данни за развитието на социално-

икономическите параметри, базова и туристическа инфраструктура, 

наличните данни относно посещаемостта и профила на туристите, 

съпоставени с данни от проведено анкетно проучване и работен панел. 

Туризмът може да бъде една от основните опори в икономиката 

на общината.  

 

. 

3.2.2. Екологични въздействия 

При анализа на въздействието на туризма върху околната среда в 

общината се използват данни за състоянието, капацитет и натоварване 

на природните ресурси, базова и туристическа инфраструктура, 

съпоставени с впечатления и коментари от проведеното анкетно 

проучване сред местното население и професионалистите от 

туристическия бранш в общината. 

Отрицателното влияние върху околната среда се изразява в това, 

че туризмът много лесно може да я увреди, тъй като е свързан със 
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значително замърсяване и други неблагоприятни намеси, като 

конкретните негативни въздействия за община Неделино са следните: 

➢ Замърсяване на повърхностните води вследствие на 

недоизградената канализационна мрежа и липсата на 

пречиствателна станция; 

➢ Замърсяване на градската и извънградската среда 

следствие на интензивните туристически дейности и 

трафика; 

➢ Липса на информираност в обществото за състоянието на 

околната среда и най-вече относно нейното замърсяване с 

твърди отпадъци.  

 

3.2.3. Социални въздействия 

При анализа на социално-културните въздействия на туризма 

върху общината се използват данни за състоянието на социално-

икономическите параметри, културното наследство и традиции,. 

Положителните социални въздействия на туризма са свързани 

със създаването на заетост в този и други съпътстващи сектори. 

Културното въздействие се изразява в стимулиране на запазването на 

местни традиции и общности като туристически атракции. 

Отрицателните въздействия се изразяват в това, че често пъти 

заплащането е ниско и работните условия – лоши, а в културен аспект  

- съществува риск местната култура да бъде девалвирана и променена 

от туристите.  

Използвайки обобщените резултати от проведеното анкетно 

проучване сред представители на заинтересованите страни в община 

Неделино могат да се направят следните изводи в това направление: 

➢ Налице е обществена подкрепа за развитието на туризма в 

община Неделино, отчита се положителното му 

въздействие върху качеството на живот на местното 

население. 

➢ Отношенията на местното население към туризма се 

намират в преход от фазата на “Ентусиазъм” към фаза 

“Безразличие”. Наред с това са идентифицирани конкретните 

области, които имат нужда от подобрение, с цел 
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предотвратяване на преминаването към следващата фаза от 

модела на отношенията. 

 

3.3. Маркетингова позиция на Община Неделино 

Маркетинговата позиция на Община Неделино отразява 

пазарно-комуникативната изява на дестинацията като обобщен 

резултат от функционирането и взаимодействието на всички нейни 

елементи, които са разгледани в предходните точки. Обобщени по 

компонентите на маркетинговия микс, проблемите на община 

Неделино са както следва: 

3.3.1. Туристически продукт 

Туристическият продукт на община Неделино представлява 

цялостният опит (преживявания и възприети ползи) на туристите от 

консумираните материални и нематериални блага при посещението 

и престоя им в дестинацията. От тази гледна точка проблемите на 

общината относно продукта са: 

➢ В продуктовата палитра на община Неделино, 

потенциалът за развитие на селски, културно-

познавателен, фестивален и пр. туризъм е все още 

неоползотворен; 

➢ Наличната инфраструктура, позволяваща развитие на 

пешеходния туризъм не е в добро техническо състояние. 

3.3.2. Дистрибуция на дестинацията 

 Дистрибуцията на община Неделино като туристическа 

дестинация представлява организирана система от независими 

организации, служеща за подсигуряване на удобни точки за продажба 

на туристически продукти и/или за достъп до туристите, намиращи се 

далеч от дестинацията като място на туристическо производство и 

туристическо потребление. Проблемите на община Неделино в това 

маркетингово направление са следните: 

➢ Недостатъчна и недобре систематизирана работа по 

установяване на контакти с чуждестранни организации, 

които да служат като платформа за изграждане на нови 

дистрибуционни канали от страна на туристическия 

бизнес в общината; 
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➢ Целесъобразно е да се търсят контакти основно с ключови  

градове с цел генериране на туристопоток към Община 

Неделино, включително и под формата на побратимяване; 

3.3.3. Комуникация на дестинацията 

Достъпността и привлекателността на община Неделино като 

туристическа дестинация зависи до голяма степен от присъствието й в 

информационното пространство на вътрешния и международния 

туристически пазар. В тази насока Община Неделино като 

туристическа дестинация е положила достатъчно усилия, но въпреки 

това могат да бъдат предприети допълнителни стъпки и действия, 

някои от които са следните: 

➢ Изработване на рекламни материали – рекламен филм, 

план-указател на града и туристическа карта на региона и 

др.; 

➢ Община Неделино да бъде включена в регионални и 

национални пътеводители и каталози; 

➢ Участие в туристически борси и изложения; 

➢ Иницииране и провеждане на концерти, конкурси, 

семинари, изложби, презентации съвместно със 

представители на туристическия бранш; 

➢ Други. 

 

3.4. 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; 

➢ Утвърждаване на информационните и комуникационни 

технологии като средство за промяна в търговската и 

обслужващата дейност в туризма; 
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➢ Засилено търсене на качество, удобства (комфорт) и 

безопасност и лукс и в същото време засилено търсене на 

продукти на ниски цени; 

➢ 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; 

➢ Намаляване на лоялността към дестинациите; 

➢ Намалява търсенето на напълно организирани 

туристически пътувания; 

➢ Намалява търсенето на „втори дом” в туристически 

дестинации. 

 

3.5. 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, 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 
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един от 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.  

 

Таблица 1: SWOT анализ 

 

Силни страни Слаби страни 

• Благоприятно 

природогеографско 

местоположение за развитие 

на туризъм; 

• Богато културно 

историческо наследство; 

• Наличие на ресурси за 

развитие на алтернативни 

форми на туризъм, 

екологичен, селски и 

културно-исторически 

туризъм; 

• Имидж на безопасна 

дестинация; 

• Наличие на маршрути за 

пешеходен и велотуризъм 

• Висока гъстота на пътната 

мрежа, която формира 

общината като 

потенциален център за 

обслужване на 

пътникопотока и развитие 

на туризма, добър достъп до 

населените места 

• Високо качество на 

природния потенциал – 

природни забележителности, 

• Недостатъчно добро 

състояние на транспортната 

инфраструктура; 

• Недостатъчно добро 

техническо състояние на 

част от културно 

историческите обекти и 

екопътеки; 

• Трудна транспортна 

достъпност (основно 

автомобилен транспорт);  

• Недостатъчна подходяща 

инфраструктура за хора с 

увреждания; 

• Слаба социализация на 

паметниците на културата; 

• Недостатъчна туристическа 

инфраструктура за 

алтернативен туризъм; 

• Непълна и разнопосочна 

статистическа информация 

за местата за настаняване в 

различни официални 

източници; 

• Слаба разпознаваемост на 

бранда Неделино като 
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гори, флора и фауна; 

• Съхранена природна среда и 

екологически баланс, без 

големи замърсители 

• Наличие на стратегия за 

опазването на околната 

среда; 

• Ниска престъпност на 

територията на всички 

населени места; 

• Наличие на фамилни хотели 

и къщи за гости; 

• Добре развита ИКТ мрежа; 

• Наличие на 

административен 

капацитет за подготовка и 

управление на проекти; 

• Създадени работещи 

партньорства с други 

общини за устойчиво 

местно развитие; 

• Наличие на ТИЦ-ове 

• Нисък туристически данък 

 

Силни страни – 16  

целогодишна дестинация; 

• Недостатъчни рекламни 

материали за 

популяризиране на 

общината като туристическа 

дестинация; 

• Влошена демографска 

структура на населението; 

• Непълно оползотворен 

потенциал на 

възможностите за развитие 

на културен туризъм, 

въпреки предприетите 

мерки; 

• Недостатъчна координация 

и комуникация между 

социално-икономическите 

партньори; 

• Неефективна реклама по 

целеви пазари; 

• Недостатъчна и недобре 

систематизирана работа по 

установяване на контакти с 

чуждестранни организации, 

които да служат като 

платформа за изграждане на 

нови дистрибуционни 

канали от страна на 

туристическия бизнес в 

общината 

• Недостатъчен брой на  

кадри в туризма с добра 

професионална и езикова 

подготовка  
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Слаби страни –15 

Възможности Заплахи (рискове) 

• Повишаване на 

привлекателността на 

община Неделино като 

туристическа дестинация 

посредством реализацията 

на проекти, финансирани 

от ЕС и други донорски 

програми; 

• Изграждане на нова, 

рехабилитация и 

разширяване на 

съществуващата 

инфраструктура; 

• Активизиране на частния 

сектор; 

• Развитие на туризма на 

основата на 

рекреационните и 

природни ресурси и 

културно-историческото 

наследство (селски, 

екологичен, културен, 

ловен и др.); 

• Оптимизиране процеса на 

набиране на информация 

относно туристическия 

бранш и засилване 

контрола върху 

събирането на 

туристически такси; 

• Подобряване на 

рекламната стратегия и 

връзките с обществеността 

на дестинацията; 

• Обезлюдяване на общината, 

миграционни процеси и 

промяна на възрастовата 

структура на населението; 

• Недостатъчна 

предприемчивост и липса 

на инвестиционен интерес в 

туристическия сектор; 

• Липса на централизирана 

подкрепа от страна на 

държавата за подобряване 

на туристическата 

инфраструктура; 

• Недостатъчно централно 

бюджетно финансиране и 

ниски общински приходи; 

• Световната икономическа 

криза  намалява търсенето 

на туристически продукти и 

рязко изостря 

конкуренцията на 

вътрешния и на 

международния пазар; 

• Загуба на административен 

капацитет при 

кандидатстване и участие в 

проекти от страна на 

потенциални бенефициенти 

(юридически лица и НПО) 

• Разрушаване на атрактивни 

природни ресурси поради 

отсъствието на ефективен 

контрол на национално 

ниво върху тяхното 
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• Укрепване на 

традиционните отрасли и 

услуги; 

• Подобряване на 

междуобщинското 

сътрудничество; 

• Подобряване на 

разпознаваемостта на 

бранда Неделино 

• Подобряване на 

комуникацията и 

партньорството между 

бизнеса, публичния и 

обществения сектор 

• Разширяване на 

партньорството с 

европейски страни 

 

Възможности - 11 

използване и 

комерсиализация; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заплахи - 7 

 

 

 Оценка на факторите 

 

Факторите могат да бъда разделени на вътрешни и външни, и на 

положителни и отрицателни: 

 

 

Фактори 

Вътрешни 

S/W 

Брой/проц

ент 

Външни O/T 

Брой/проце

нт 

Общо 

Положителни 

S/O 

16 

33,33% 

11 

22,9% 

27 

56,2% 
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Фактори 

Вътрешни 

S/W 

Брой/проц

ент 

Външни O/T 

Брой/проце

нт 

Общо 

Отрицателни  

W/T 

15 

29,2% 

7 

14,6% 

21 

43,7% 

Общо 
31 

62,5% 

18 

37,5% 

48 

100% 

 

 От изготвената таблица „Вътрешни и външни страни” се вижда, 

че идентифицираните вътрешни фактори, определящи развитието на 

туризма в общината са повече на брой от външните, т.е. движещите 

сили на промените се крият във вътрешния потенциал и ресурсите на 

община Неделино, а не предполагат външната намеса. 

Идентифицираните фактори, имащи отрицателен характер - слабости 

и заплахи са 21 на брой, а положителните – силни страни и 

възможности  са 27. Този баланс показва, че с фокусирана върху 

управление на възможностите работа, туризмът в общината има 

потенциал за устойчиво положително развитие.  

 

 Обобщената картина на туристическия отрасъл в община 

Неделино и SWOT анализът показват, че са налице определени 

позитивни процеси, признак за устойчивото му развитие. Общината 

разполага с достатъчни ресурси, потенциал и намерения за развитие, 

които следва активно да се оползотворяват чрез провеждане на 

градивна политика, обединяваща усилията на всички заинтересовани 

страни.  

 Повечето от наличните проблеми са правилно идентифицирани 

и по тях се предвиждат конкретни операции и мерки.  

 Основните негативи в туризма се очертават в инфраструктурата, 

съдържанието на туристическия продукт и маркетинговата стратегия 

на отрасъла. Необходимо е изграждане на пътищата, благоустрояване 

на населените места, подобряване на ВиК съоръженията и 

изграждането на пречиствателни съоръжения – проекти които 
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изискват значителен финансов ресурс. Останалите проблемни точки 

са социализация и поддържане на културните паметници и 

природните забележителности, разработването на допълнителни 

културно-познавателни маршрути, обогатяване на културния 

календар и използването на модерните технологии и интернет за 

популяризирането на дестинацията Неделино, подобряването на 

жизнената среда и повишаване на качеството на човешките ресурси. 

 

 Изготвеният SWOT профил на туристическия отрасъл в община 

Неделино представлява координатната система, като на нея е 

разположен четириъгълник, образуван от процентното съотношение 

на възможностите, заплахите, силните и слабите страни в общия брой 

идентифицирани външни и вътрешни фактори. Посочват се и 

процентните съотношения на разглежданите характеристики  на 

анализа. Така например силните страни като процентно съотношение 

са 33,33 %, слабите – 29,2%,  възможностите са 22,9%, заплахите 14,6%.  

  

 

 

 

 

 

4. ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В 

ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО 
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4.1. Методология 

При разработване на Приоритетите за развитие на туризма в 

Община Неделино 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, 

стратегическите цели и приоритети, които също така са в съответствие 

с международната, национална и регионална политика в тази сфера. 

За изпълнението на поставените цели са посочени конкретни мерки, 

включващи набор от дейности (проекти), които съответстват на 

реалностите и нуждите на общината, региона и държавата. 

. 

4.2. Стратегия за развитието на туризма в Община 

Неделино 

Стратегията за развитие на туризма в Община Неделино се 

изразява в създаване на всички зависещи от нея условия и 

предпоставки за развитие на икономически рентабилен, екологично 

щадящ и социално приемлив туризъм чрез реализация на 

съгласувани проекти, водещи до повишена ефективност и 

конкурентоспособност на продукта.  

За реализирането на тази политика са подходящи следните 

стратегически подходи: 

➢ отдалечаване на общината от състоянието и на “дестинация-

стока” и приближаването и към едно бъдещо състояние на 

"дестинация-статус". Това изисква работа за възприемане на 

дестинацията от нейните потребители повече като уникална 

и незаменима за техните потребности и туристически 

мотиви; 

➢ стремеж към диференциация (разграничаване) на 

продуктовите линии на дестинацията по целеви пазари и 

целеви пазарни сегменти чрез създаване и поддържане на 

отличими качествени характеристики на отделните 

елементи; 
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➢ фокусиране върху определени подсегменти на 

туристическия пазар (например семейства с деца, младежи, 

спортисти, културни дейци) и реализиране спрямо тях на 

диференциация в сравнение с конкурентните дестинации в 

страната и чужбина. 

 

4.2.1 Визия 

Визията за развитие на община Неделино в областта на туризма е 

следната: 

 

Тази визия ще бъде изпълнена чрез фокусиране на развитието на 

общината като център на културно-исторически туризъм, селски и еко 

туризъм. 

 

4.2.2 Цели 

Стратегическите цели, насочени към изпълнение на 

горепосочената визия за развитие, са следните: 

1. Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор; 

2. Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт 

и превръщане на общината във водеща целогодишна дестинация 

за културно-исторически, селски и еко-туризъм; 

3. Увеличаване на инвестициите чрез подобрен маркетинг и ясни 

регламенти; 

4. Увеличаване на директните приходи чрез повишаване на 

качеството и подобряване на маркетинга; 

5. Съхраняване на околната среда и подобряване на условията за 

алтернативни форми на туризъм. 

 

 

5. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Община Неделино – добре разпознаваема целогодишна 

дестинация с устойчив конкурентоспособен туристически 

сектор 



 

 

59 

 

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; 
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  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. 

4.2.3 Приоритети 

Горепосочената визия за развитие и стратегически цели следва 

да бъдат изпълнени посредством следните приоритети: 

❖ 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 

предлагания основен туристически продукт и устойчивото му 

развитие 

❖ Приоритет ІІI. Преодоляване на сезонния характер на туризма в 

общината чрез развитие на алтернативни форми на туризъм 

❖ Приоритет ІV. Подобряване на базовата и туристическата 

инфраструктура, съхраняване на околната среда и въвеждане на 

енергийни екологични и ефективни технологии 

❖ Приоритет V. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и 

информационен обмен 

 

4.2.4 Мерки 

За реализацията на горепосочените цели и приоритети са 

идентифицирани конкретни мерки, чиято реализация следва да 

доведе до повишаване привлекателността на община Неделино като 

туристическа дестинация. 

Приоритет І – Структури, обучение 

1.1 Въвеждане на интегрирани системи за управление на 

качеството, международни стандарти и практики в 

туристическите обекти и места за настаняване; 

1.2 Подобряване на информационната основа на туризма – 

статистика, проучвания, анализи, прогнози от страна на 

общинска администрация и туристическите сдружения; 
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1.3 Създаване на условия за развитие на човешките ресурси - 

специализирано обучение и ограничаване на текучеството на 

персонала в туристическите обекти и места за настаняване; 

1.4 Повишаване на капацитета на общинска администрация за 

управление и мониторинг на туристическите дейности  

1.5 Сътрудничество с национални и регионални власти и органи 

чрез участие в браншови, регионални и секторни асоциации; 

 

Приоритет ІI – Основен туристически продукт 

2.1 Повишаване качеството на туристическите услуги чрез 

стимулиране на собствениците на туристически обекти и места 

за настаняване да търсят по-висока категоризация; 

2.2 Подкрепа за дейността на туристическите сдружения  

2.3 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 Увеличаване дела на туристическата база с целогодишна 

експлоатация 

3.3 Организиране на събития с регионален, национален и 

международен обхват и превръщането им в традиционни, със 

стремеж към привличане на повече млади хора; 

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 в 

град Неделино 

4.2 Подобряване на туристическата, довеждаща и инженерна 

инфраструктура в малките населени места в общината, с цел 

разгръщане на потенциала им за развитие на алтернативни форми 

на туризъм; 
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4.3 Съхраняване на околната среда в общината 

4.4 Насърчаване на енергийната ефективност и използването на 

възобновяеми източници; 

 

Приоритет V – Маркетинг, реклама, информация 

5.1 Въвеждане на съвременни технологии за обслужване, 

информация и реклама и по-пълно използване на възможностите, 

предоставени от Интернет и социалните мрежи; 

5.2 Осъществяване на целева реклама на туристическите 

продукти на общината в основни генериращи пазари в страната и 

чужбина; 

5.3 Подобряване на връзките с обществеността чрез провеждане на 

редовни информационни и комуникационни кампании.  

5.2. Източници на финансиране 

Финансирането на стратегическите дейности по реализирането 

на приоритети ще се извършва чрез общинския бюджет и 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: 

 Европейски 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; 

 Европейски 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 
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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. 

Конкретни указания и изисквания за участие по проекти по 

структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, се 

публикуват периодично на Интернет-страниците на съответните 

оперативни програми и Интернет Портала за структурните фондове 

на ЕС и програмите/проектите по тях.  

 

5.3. Управление на проектите 

Управлението на проектите се осъществява от ръководител 

проект и екип експерти от общината с техническа и финансова 

компетентност за съответната дейност. Изпълнението на проектите от 

Програмата включва следните етапи: 

❖ Подготовка на подробни проектни фишове/заявки/формуляри 

за всяка дейност от Програмата, включващи: 

➢ Обща и специфични цели на проекта 

➢ Списък на планираните дейности по проекта 

➢ План-график на изпълнение на дейностите по проекта 

➢ Планиран бюджет за всяка от дейностите, конкретни 

източници на финансиране 

➢ Подробни индикатори и очаквани резултати от проекта 

➢ Организация на изпълнение на проекта - Екип за 

изпълнение на проекта, изпълнители на отделните дейности 

Препоръчва се използването на подхода на логическата матрица. 

Тази информация ще бъде използвана при кандидатстване за 
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финансиране в съответствие с конкретните изисквания на съответния 

донор. 

❖ Запознаване с критериите за участие и конкретните изисквания 

на конкретните финансови възможности, предоставени от 

различни донори и подготовка на Формуляр за участие 

❖ Сключване на договор за финансиране 

❖ Осъществяване на наблюдение и оценка на изпълнението на 

конкретния проект 

Наблюдението представлява систематично набиране на 

информация за прогреса на проекта. Оценката представлява анализ 

на тази информация с цел усъвършенстване на стратегията и в крайна 

сметка – максимизиране на ефекта от тези мерки.  

За тази цел се препоръчва въвеждането на формализирана 

система за наблюдение, включваща наръчник за осъществяване на 

наблюдението, информационни формуляри, така също и в 

електронен вид – информационна система/база данни.  

Наблюдението и оценката се извършват според индикаторите, 

най-общо посочени в Програмата и конкретизирани при подробната 

разработка на всеки отделен проект.  

Набирането на информация се осъществява чрез преглед на 

документация – техническа и финансова, посещения на мястото на 

изпълнение, срещи и интервюта. 

❖ Внедряване и популяризиране на резултатите от съответния 

проект  

❖ Актуализация на базата данни и информационната система 

 

6. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ОБЩИНАТА  

Налични потенциали 

• Близост до туристически центрове и курорти с национално 

значение ( Смолян, Пампорово, Кърджали / Перперикон /, 

Златоград);  

• Благоприятно географско положение – близост до границата с 

Република Гърция;  
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• Проучени туристически ресурси;  

• Наличие културно-историческото наследство;  

• Богата история и традиции, автентичен фолклор, съхранена 

идентичност и самочувствие;  

• Възможности за развитие на туристическия продукт;  

 

Съществуващи проблеми  

• Финансова необезпеченост на инвестиционни регионални 

проекти;  

• Липса на информация за източници за финансиране ;  

• Липса на стратегически инвеститори;  

• Ограничен интерес на чуждите инвеститори към района и 

малките общини поради липса на информация и добри 

комуникации.  

 

• Влошаване на демографските фактори /изтичане на 

квалифицирана работна ръка , младежи и обезлюдяване на 

селските райони/ 

Развитието на туризма има все по-голямо значение за 

развитието на икономиката и заетостта в района. 

Благоприятните природни фактори, както и културно-

историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите 

туристически услуги и изградената в значителна степен 

туристическа база и инфраструктура спомагат за разширяването 

на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от 

туризма. Все още в района е доминираща тенденцията на 

сезонност на зимния туризъм. Необходимо е да се търсят нови 

форми и продукти в туризма, които по-пълноценно използват 

природния, културния, аграрния и бизнес потенциал на района 

и особено предлагането на по-голям брой качествени 

туристически продукти за международен туризъм. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Нормативна и информационна основа за разработване на 

Програмата за развитие на туризма 

 

❖ Международни норми 

➢ Дневен ред за устойчив и конкурентноспособен Европейски 

туризъм, Европейска комисия, 2007 

➢ Световен кодекс на етиката в туризма, 1999 

➢ Доклад на групата за устойчивост на туризма „Действия за по-

устойчив европейски туризъм“, февруари 2007 г. 

 

❖ 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 общинските бюджети 

➢ Закон за концесиите 

➢ Закон за здравето 

➢ 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 

➢ Наредба за изискванията към персонала на тур-оператори или 

туристически агенти 
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➢ Наредба за условията и реда за сключване на задължителна 

застраховка, покриваща отговорност на тур-оператора 

➢ Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма 

 

❖ Национални и регионални стратегически и планови 

документи 

➢ Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в 

Република България, 2009 – 2013 г. 

➢ Национална стратегическа референтна рамка 

➢ Областна стратегия за развитие на област Смолян 2015 – 2025 г. 

➢ Регистър на категоризираните туристически обекти от 

Министъра на икономиката/Министъра на културата и туризма/ 

Министъра на икономиката, енергетиката и туризма 

 

❖ Общински документи 

➢ Общински план за развитие на Община Неделино, 2014 – 2020 

г. 

➢ Национален консолидиран туристически регистър на 

категоризираните туристически обекти , поддържан от МИЕ  

 

❖ Използвана литература 

➢ Tourism: A Community Approach, авт. P. Murphy, изд. Routledge 

➢ Introduction to Tourism, авт. L. Lickorish, C. Jenkins, изд. Elsevier 

➢ Planet Geography, авт. S. Codrington, изд. Solid Star Press 

➢ Global Tourism, авт. W. Theobald, изд. Butterworth-Heinemann 

➢ Tourism Impacts, Planning and Management, авт. P. Mason, изд. 

Butterworth-Heinemann 

➢ The concept of tourism area cycle of evolution: implications for 

management of resources, авт. R. W. Butler, публ. Canadian 

Geographer 


