
1 
 

 

 

  

Община Неделино – неделимо 

свързана с вековните традиции и 

обичаи, със съхранени чиста околна 

среда, минерални извори, културно-

историческо наследство и развито 

селско стопанство, правещи я 

предпочитано място за туризъм, 

благоприятстващи устойчиво 

икономическо развитие и 

подобряващи жизнения стандарт на 

населението. 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
НЕДЕЛИНО 2021-2027г. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

2 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Резюме ....................................................................................................................................... 4 

ЧАСТ I - Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие  ........................................ 8 

1. Обща характеристика на Община Неделино  ................................................................. 8 

1.1. Местоположение ......................................................................................................... 9 

1.2. Релеф  ........................................................................................................................... 9 

1.3. Полезни изкопаеми  .................................................................................................. 10 

1.4. Климат  ...................................................................................................................... 10 

1.5. Води  .......................................................................................................................... 11 

1.6. Почви  ........................................................................................................................ 12 

1.7. Растителен свят  ........................................................................................................ 12 

1.8. Горски територии  .................................................................................................... 12 

1.9. Животински свят  ...................................................................................................... 13 

2. Състояние на местната икономика  ................................................................................ 13 

2.1. Структура на местната икономика  ......................................................................... 13 

2.2. Икономически показатели  ...................................................................................... 13 

2.3. Големина на предприятията според броя на заетите  ........................................... 17 

2.4. Отраслова структура на икономиката  ................................................................... 19 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  .................................................. 28 

3.1. Динамика на населението  ....................................................................................... 28 

3.2. Пазар на труда – заетост, безработица  .................................................................. 32 

3.3. Образование  ............................................................................................................. 38 

3.4. Здравеопазване  ......................................................................................................... 42 

3.5. Социални дейности  .................................................................................................. 46 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията  ..................... 48 

4.1. Пътна мрежа  ............................................................................................................. 48 

4.2. Водоснабдителна и канализационна система  ....................................................... 54 

4.3. Енергийна инфраструктура  .................................................................................... 55 

4.4. Съобщителна мрежа  ................................................................................................ 56 

4.5. Достъп до интернет  ................................................................................................. 56 

4.6. Сметосъбиране и третиране на отпадъци  .............................................................. 57 

5. Екологично състояние и рискове  .................................................................................. 58 

6. Административен капацитет  ......................................................................................... 62 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

3 
 

7. Анализ на културно – историческото наследство  ....................................................... 77 

8. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния фонд  ............................... 89 

9. Връзка на общината със съседните територии и коопериране с други  ..................... 94 

10. SWOT анализ  ................................................................................................................... 95 

11. Взаимовръзките на анализа с резултатите от социално-икономически анализ на 

Южен централен район, изготвен от „Национален център за териториално 

развитие“  .......................................................................................................................... 99 

ЧАСТ II - Цели и приоритети за развитие на Община Неделино  .................................. 101 

1. Визия  .............................................................................................................................. 101 

2. Цели и приоритети на ПИРО ........................................................................................ 102 

2.1. Приоритет 1  ............................................................................................................ 103 

2.2. Приоритет 2  ............................................................................................................ 104 

2.3. Приоритет 3  ............................................................................................................ 107 

ЧАСТ III - Комуникационната стратегия. Партньори и заинтересовани страни  ......... 108 

ЧАСТ IV - Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие  ............................................................................................................................... 109 

ЧАСТ V - Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване  на  риска  от  бедствия ................................... 120 

ЧАСТ VI - Наблюдение и оценка  ...................................................................................... 125 

ЧАСТ VII - Предварителна оценка  ................................................................................... 130 

Съкращения .......................................................................................................................... 131 

Приложения .......................................................................................................................... 132 

Източници ...................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

4 
 

 

РЕЗЮМЕ             
Планът за интегрирано развитие на Община Неделино е средносрочен 

стратегически планов документ, който определя политическата, икономическата, 

пространствената и тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия 

програмен период 2021-2027. 

В методически аспект при разработването на ПИРО са използвани подходи и 

методи, които гарантират достоверността на изследванията, отчитат ограничителите и 

стимулаторите за развитие на Общината и обосновават формулираните цели, мерки и 

приоритетни действия за интегрирано развитие на основните функционални системи. 

Те са насочени към постигане на желан напредък в цялостното социално-

икономическо развитие на Общината и изравняването и по основни показатели с 

останалите общини в страната. 

 ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се 

определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. 

 Демаркация с Общия устройствен план на общината (ОУП): Докато ОУП се 

разработва в съответствие със Закона за устройство на територията, правната база за 

разработването на ПИРО е Закона за регионалното развитие. Докато ОУП е документ с 

дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, ПИРО са средносрочни 

планови документи с хоризонт от 7 години. ОУП определя преобладаващото 

предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, 

обхванати от плана, а ПИРО следва да бъдат разработени като стратегически и 

програмни документи, които определят средносрочните цели и приоритети за 

устойчиво развитие на общината (и нейния център) и връзките й с други общини, в 

съответствие с другите документи за планиране на регионалното развитие, като 

съдържат конкретни параметри за развитието на територията и планират ресурсната 

обезпеченост на изпълнението. 

 Планът за интегрирано развитие на Община Неделино е разработен в 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен 

регион за периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално ниво 

на стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, 

науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, 

широколентовите комуникации, туризма и околната среда. 

 Планът за интегрирано развитие на Община Неделино е изготвен на основата на 

обстоен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на Общината, изявените тенденции, изведените и обсъдени 

със заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени са промените в 

икономическото и социално развитие на Общината и факторите, оказващи влияние 

върху състоянието и качеството на живот. 

 Предложените целенасочени действия са насочени към увеличаване на 

конкурентните предимства на Общината и догонване или изравняване на средните 
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показатели както за региона, така и тези на национално ниво, преодоляване на 

различията в социалната, икономическа и техническата инфраструктура, преодоляване 

на негативните тенденции в демографското развитие. 

 Визията и пакетът от стратегически приоритети на Плана за интегрирано 

развитие на Община Неделино за периода 2021-2027 г. са формулирани на основата на 

резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространственото 

развитие на общината и региона. Те обобщават резултатите от публичните 

консултации, от проведената анкета и от представените идеи в срещите със 

заинтересованите страни. Отчетени са определените перспективни насоки за развитие 

в регионален аспект, публикувани в европейски и национални стратегически 

документи за периода след 2020г. Формулираната визия за развитие на Община 

Неделино 2021-2027г. е в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Южен централен регион за периода 2021-2027 г. и се подкрепя от всички 

заинтересовани страни.  

Заложената визия в Общинския план за развитие 2021–2027г.за община 

Неделино в дългосрочен план е следната: 

 

Община Неделино – неделимо свързана с вековните традиции и 

обичаи, със съхранени чиста околна среда, минерални извори, 

културно-историческо наследство и развито селско стопанство, 

правещи я предпочитано място за туризъм, благоприятстващи 

устойчиво икономическо развитие и подобряващи жизнения стандарт 

на населението. 

 

Съобразявайки се с Националната стратегия за регионално развитие на Р. 

България (2012-2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), Националната програма за развитие 

„България 2030“ и насоките на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие 

за периода 2021-2027 г., Планът за интегрирано развитие на Община Неделино 

определя следните стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие 

на района: 

 

Приоритет 1: Обновяване на икономиката 

 

Основен фокус на политиката за развитие на Община Неделино следва да бъде 

засилване на икономическия растеж и нарастване на благосъстоянието. Ключовите 

действия в този контекст са създаване на нови инвестиции с повишена ефективност, 

установяване на иновационен подход във всички сектори на икономиката, подобряване 

на инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на 

националната и регионална политика към нуждите и специфичните регионални 

условия за МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на интелигентни 

технологии. Поддържането на устойчив растеж в Общината е свързано с развитието на 
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туризма, привличане на инвеститори и подпомагане на жителите на общината в 

създаването на малък и среден бизнес и доразвитието и модернизацията на селското 

стопанство.  

 

Приоритет 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал, разширяване и 

развитие на социалните услуги. 

 

 Залагането на формулирания приоритет в областта на развитието на човешкия 

ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, 

продължително проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, 

които поставят Община Неделино в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите 

общини и района в страната. Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и 

характеристики на демографския потенциал, Общината следва да отговори на 

предизвикателствата на новото развитие, което изисква изпълнението на амбициозни 

задачи за подобряване на качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се 

развива успешно в условията на силна регионална конкуренция в национален и 

международен план и да запази своите човешки ресурси с необходимия здравен и 

социален статус. Това изисква целенасочена и последователна работа за подобряване 

на достъпа до образование, намаляване на относителния дял на преждевременно 

напусналите образователната система, реформирането й в съответствие с новите 

реалности, технологии и потребности и повишаване на образователното равнище на 

населението от всички възрастови и социални групи. Развитие на иновативна и 

качествена система от социални услуги, насочена към подобряване качеството на 

живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи, както и за 

тяхното социално включване. Предвиждат се социални услуги за всички рискови групи 

на територията на община Неделино: Превенция за деца и семейства в риск, Развитие 

на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно 

положение, грижа за старите хора за по-добър и достоен живот. Постигането на 

специфичните цели в тази важна приоритетна област налага да се предвиди обновяване 

на инфраструктурата за образование, здравеопазване, социални услуги, спорт и 

култура, за да се гарантира качеството и сигурността на средата, в която ще се развива 

и реализира потенциала на Общината. 

 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на 

неравенствата 

 

Постигането на териториално устойчив растеж в района и намаляване на 

различията между районите в страната до голяма степен е свързано със степента на 

развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигитална 

инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на специфичните 

потенциали на районите и увеличаване на конкурентните им предимства. Те ще 

подсилят свързаността между градските и селските райони, ще подпомогнат 

интегрираното и устойчиво развитие на териториите, ще укрепят полицентричната 

мрежа от селища в района и ще създадат предпоставки за по-ефективно 
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вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество. Дефинираните приоритети и 

стратегически цели се оценяват като изключително важни за развитието на района. Те 

ще бъдат изпълнени чрез взаимосвързани и интегрирани приоритети, които 

впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки и дейности. В Интегрираната 

териториална стратегия за развитие Южен централен регион от ниво 2 са 

идентифицирани всички заинтересовани страни и участници в процеса на формирането 

и прилагането на регионалната политика за интегрирано устойчиво развитие на 

територията на района. Посочен е комуникационен механизъм за осигуряване на 

информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати. Съществена 

част на Документа са индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на РСПР. 

За тези индикатори са посочени изходни и целеви стойности, чрез които ще се 

наблюдава и измерва постигането на целите за ускоряване на социално-

икономическото развитие, за намаляване на регионалните диспропорции и 

подобряване на качеството на живот. 
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ЧАСТ I – ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ 
 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на 

нуждите и потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. 

Описан е териториалният обхват на община Неделино с всички включени в нея 

кметства и населени места. Същевременно, тъй като развитието на съседните 

територии в други общини има потенциал да оказва влияние на развитието на близките 

до тях територии, анализът вземе под внимание и всички съседни територии в рамките 

на съседни общини, които поради съответните си специфики могат да окажат 

въздействие върху развитието на граничните общински територии, включени в обхвата 

на ПИРО. В синтезиран вид анализът отразява спецификата на общината, за да може на 

тази база в стратегическата част да се обоснове предлаганият подход за развитие за 

периода 2021-2027 г. Като резултат от анализа се идентифицират и териториално да се 

дефинират конкретните проблеми на община Неделино, направени са изводи и се 

посочват тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките на 

вътрешния й потенциал за развитие. Потенциалът за развитие се определя, като се 

анализират тези елементи, които са характерни за общината и ще са в подкрепа на 

нейното бъдещо развитие. Структурата на аналитичната част на ПИРО е фокусирана 

върху спецификата на територията на община Неделино и дава информация за 

основния потенциал за развитието й, мястото и ролята й за развитието на Област 

Смолян, както и приносът за развитието на Южен централен район. Методиката за 

изготвяне на анализа, освен документално проучване на база наличните източници на 

информация, включва и теренни проучвания (на място, чрез анкети) на специфичните 

характеристики на населените места, чрез които са събрани данни и информация, за 

които няма налични официални източници, но са важни за идентифициране на 

основните процеси, които протичат в община Неделино, както и за разкриване на 

нейния специфичен потенциал за развитие. 

 

1. Обща характеристика на община Неделино 

 

 Община Неделино е част от област Смолян. 

Територията на общината е 102,3 кв. км. при 

надморска височина от 450 до 1 200 метра. Броя на 

населението на общината е 6384 души към 

31.12.2020г. по данни от ГРАО гр. Неделино. 

Административен център е град Неделино. В състава 

на общината участват и 15 села, като общия брой на 

населените места е 16. 

Официалната интернет страница на общината е 

www.nedelino.bg. 
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1.1. Местоположение и географски особености 

 

 
 

В географско отношение Община Неделино заема част от централния южен дял 

на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3кв. 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, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, 

Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара. 

Община Неделино съставлява 3,2% от територията на област Смолян, която е с площ 

от 3192.9кв. км. Общината е с най-малка площ спрямо останалите общини на 

територията на областта. 

 

1.2. Релеф 

 

Общината е разположена в югозападната част на Източните Родопи. Релефът е 

планинско-хълмист, а в по-високите  части  планински, със средната надморска 

височина 700м. Територията ѝ изцяло се заема от централните, най-високи части на 

Източнородопския рид Жълти дял. Максималната височина на рида и на общината е 

връх Алада 1240,5 м, разположен на границата с община Ардино, на 1 км северно от 

село Гърнати, а минималната – 434 м, в коритото на Неделинска река, на границата с 
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община Златоград, югоизточно от село Крайна. 

 

1.3. Полезни изкопаеми 

 

Засега в Родопите цялата технологична верига на рудодобив и топене е доказана 

само при златното находище на Ада тепе. Корелация се търси между геоложките данни 

за рудни находища, регистрираните древни рудници (с и без данни за хронологията 

им) по откритите средства за производство (калъпи, шлаки и др.) и концентрацията на 

самите изделия от бронз и желязо. В близост до рудника вероятно е съществувало 

съпътстващо селище. 

 

1.4. Климат 

 

В климатично отношение районът на община Неделино е преходно-

континентален, като в югоизточните части е преходно средиземноморски. Климатът на 

община Неделино е повлиян от специфичния релеф и проникващите от юг 

средиземноморски въздушни маси. Основните параметри на климата определят зимата, 

като умерено студена, а лятото - умерено топло. Снежната покривка е нетрайна, но във 

височини на някой склонове със северна експозиция се задържа за по-дълго време. 

Както през зимния, така и през есенния сезон в долините на местните планински реки 

нахлуват предимно източни ветрове. Останалите не са строго ориентирани, но 

режимът им е почти изцяло в зависимост от орографията на терена. Западните и 

югозападните ветрове са по-студени. Като правило в района се утвърждава бризовата 

циркулация по долините на главните водни течения. През пролетния сезон се явяват и 

фьонови ветрове. Те са с по-висока скорост, но са рядкост за района. 

 

№ Показатели Стойности 

1 Максимална температура, °С 40 

2 Минимална температура, °С -18 
3 Средна годишна температура, °С 20 
4 Максимално количество валежи - годишно, тт 137 
5 Минимално количество валежи, тт 38 
6 Средно годишно количество валежи, тт 105 

7 Максимална влажност, отн.% 85 

8 Минимална влажност, отн. % 64 
9 Средна годишна влажност, % 75 

10 Средна годишна скорост на вятъра, т/с 1,1 
11 Преобладаващи ветрове в общината, посока 

  

Изток-запад-юг 

 

Валежи 

Сезонното разпределение на валежите е изцяло под влияние на Преходно-

Средиземноморската климатична област - зимен максимум през месец декември от 137 

mm и пролетен максимум през месец май от 93 mm. През летния сезон се наблюдава 

засушаване, като количеството на валежите е само 37-47 mm. 
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Влажност на въздуха 

 

Едно от условията обуславящо разсейването на атмосферните замърсители е 

влажността на въздуха. За община Неделино средната относителна влажност на 

въздуха не се изменя значително през различните сезони. Средната годишна влажност 

на въздуха е 75%. 

 

1.5. Води 

 

Повърхностни води 

 

През територията на общината минава река Неделинска с дължина 24 км, ляв 

приток на река Върбица. Тя води началото си от община Мадан и протича през община 

Неделино от северозапад на югоизток в дълбока, слабо залесена долина с част от 

горното и цялото си средно течение. Реката има широк, силно разчленен и слабо 

залесен водосборен басейн, като площта му е 135 кв. км, което представлява 11,2% от 

водосборния басейн на река Върбица.  

Основни нейни притоци на територията на общината са реките Мързянска и 

Тикленска. Главния и приток е Мъзълска река (Тикленска река), която извира от 

подножието на връх Алада. Преминава през село Гърнати, където в края на селото 

приема приток от съседното село Бурево. Долината на реката е скалиста, с много 

водопади и прагове, намиращи се в Гърнати. 

Неделинска река е основно с дъждовно подхранване, като максимумът е през 

месец януари, а минимумът – август-септември. Средногодишният отток при устието 3 

m3/s. Неделинска река е една от най-поройните реки в цяла България, като неведнъж 

през последните 20-ина години е причинявала наводнения в района на град Неделино. 

По биологични елементи река Неделинска е в добро състояние. По показателят 

физикохимични елементи няма данни, по екологично състояние – потенциал – в добро 

състояние и по химично състояние - неизвестно. 

Водите на реката частично се използват за напояване в района на Неделино. 

 

Подземни води 

 

Община Неделино е разположена предимно над едно подземно водно тяло - 

Карстови  води - Ардино - Неделински басейн. ПВТ има  меридионално  разположение  

в  южната  част  на  Източнобеломорски  басейн.  Водоносният  хоризонт  е  изграден  

от  мрамори,  калкошисти,  амфиболити,  кварцити,  а покриващите ПВТ пластове в 

зоната на подхранване – гнайси, мигматити, гранитогнайси, шисти. ПВТ има площ от 

68 км², среден модул на подземен отток -1  л/сек/км².  Това е хоризонт, пряко изложен 

на повърхностно замърсяване. 

 В мониторингов пункт при гр. Неделино (Извор "Мързян-1, 3") не се фиксира 

завишение на наблюдаваните показатели.  Подземното водно тяло е в добро химично 

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

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

недостиг на вода през лятото. Водоснабдяването на гр. Неделино се осъществява от 

помпена станция, намираща се в с. Крайна.  

 

1.6. Почви 

 

Почвената покривка в община Неделино в значителна степен са повлияни от 

естеството на климата, геоложката основа и особеностите на релефа. Подножието и 

основният пояс на планинските склонове са заети от канелени горски почви, по-нагоре 

в средния пояс и преди всичко по северните склонове преобладават светлокафявите 

почви, а още по-нагоре са разпространени предимно тъмнокафявите горски почви. По 

долината на река Неделинска и на нейните притоци са разпространени алувиалните 

почви, а в останалите по-високи части на община преобладават канелените горски 

почви. По северните склонове на ридовете в източната част се срещат и светлокафяви 

горски почви. 

 

1.7. Растителен свят 

 

Поради голямото разнообразие в надморската височина и близостта на 

средиземноморската област растителността в община Неделино е богата и 

разнообразна. Има над 2000 вида растения, от които 80 вида и подвида са български 

ендемити, а 16 са локални родопски ендемити. Характерни ендемични видове са 

тракийски дъб, родопски крем, родопска самогризка, родопска песъчарка, родопска 

люцерна  и други. 

Върху голяма част от територията се простират гори – 2 093 хил. дка (66%), а 

земеделските земи заемат 851 хил. дка (27%). Горската растителност е представена от 

широколистни гори - в ниските части и иглолистни гори във високите части. На 

местата, където горите са унищожени от антропологично въздействие, са възникнали 

храсталаци от драка, хвойна, келяв габър и други. 

 

1.8. Горски територии 

 

Общата горска площ към 31.12.2019г . е 6729 ха, от които: 

− Държавни горски територии – 6264 ха; 

− Горски територии, собственост на частни физически лица – 251 ха; 

− Гори върху земеделски територии – 204 ха (76 ха – собственост на 

община Неделино и 128 ха – собственост на физически лица); 

− Горски територии, собственост на религиозни организации – 6 ха; 

− Горски територии, собственост на общината – 4 ха 

По състав горите са смесени. В горите най – разпространени са широколистна 

дървесна растителност – бук, габър, дъб, бреза и дрян, а от иглолистните видове – 
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смърч, ела, бял бор.  

 

1.9. Животински свят 

 

Животинският свят на община Неделино е формиран от представители на 

средноевропейските и на средиземноморските животински видове. Богатия 

животински свят  се дължи на разнообразието на релефа и растителната покривка.  

Средиземноморските животински видове са по-широко разпространени. По 

реките от Горнотракийската низина  са навлезли представители предимно на 

влечугите. Срещат се пепелянка, змия пясъчница, балкански гекон, вдлъбнаточелен 

смок, змиеок гущер и др. Представители на средиземноморската фауна са е 

тракийският кеклик, червенопръстата лястовица, различни видове насекоми и др. От 

бозайниците за община Неделино е характерен чакалът, сърна, благороден елен, дива 

свиня, дива котка, мечка, дива коза, лисица и по-рядко вълк. Птичият свят е представен 

от сойка, кълвач, дрозд и др. В реките се въди пъстърва. 

 

2. Състояние на местната икономика 

 

2.1. Структура на местната икономика 

 

Процесите на деиндустриализация, които протичаха в страната и в частност и в 

община Неделино през годините на преход към пазарно стопанство, се съпровождаха 

със силен спад в индустриалното производство , намаляване на дела на заетите в 

отрасъла , както и в снижаване на участието му в създаваната брутна добавена 

стойност. Забелязва се превес на производства и дейности, при които се създава по–

ниска добавена стойност и се изисква по–ниско квалифициран персонал.  

Промишлеността, която до преди 20-25 години е осигурявала половината от 

материалното производство сега отчита незадоволителни показатели. 

Машиностроителните предприятия са закрити. Работят само няколко шивашки цеха. 

Селското стопанство в общината е в дълбока криза, то е голяма степен е 

монокултурно с тежки терени и климатични условия. 

Липсват достатъчно статистически данни касаещи икономическото развитие на 

общината за средните и големите предприятия поради опазване тайната на 

статистическата информация определена в Закона за статистиката, чл.25, ал. 2. (Доп. - 

ДВ, бр. 98 от 2008 г.). Тези ограничения водят до известни затруднения при правенето 

на икономически анализ на икономиката на общината.  

Община Неделино е една от малките по големина и значимост общини в 

икономиката на област Смолян.  

 

2.2. Икономически показатели 

 

По данни на Отдел „Статистически изследвания – Смолян“ в следващата 

таблица са представени основните икономически показатели на отчетените 

нефинансови предприятия за периода 2014-2019г. в община Неделино. 
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Основни икономически показатели на нефинансови предприятия за 

периода 2014-2019г. в община Неделино 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой предприятия 202 208 201 203 205 205 

Заети лица 719 756 743 896 858 886 

Произведена продукция 20820 22634 19854 28711 34698 35819 

Приходи от дейността 26265 26970 24587 34141 40595 41795 

Нетни приходи от продажби 24720 26214 22989 31961 37948 39714 

Разходи за дейността 25404 25092 23037 31376 38818 39525 

ДМА 11384 11734 12463 12906 14101 9188 

 
 

В началото на разглеждания период се наблюдава нарастване на броя на 

предприятията, след което той намалява до 201 през 2016г. В края на периода се отчита 

нарастване до 205 броя през 2018 и 2019г. 

Броя на заетите лица се е повишил през 2019г. спрямо броят им през 2014г. 

Произведената продукция, приходите и разходите от дейността и нетните 

приходи от продажби са се увеличили в края на периода. 

 

Произведена продукция в нефинансовите предприятия в община Неделино 2014-2019 г.  – 

хил. лв. 
       
Икономически дейности (А21) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО - ОБЩО: 20 820 22 634 19 854 28 711 34 698 35 819 

A Селско, горско и рибно стопанство .. 148 199 144 145 448 

B Добивна промишленост - - -  - - - 

C Преработваща промишленост 4 618 3 192 3 168 .. .. .. 

D Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

11 217 - -  - - - 

E Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
- - -  - - - 

F Строителство - 12 593 9 528 18 214 24 633 25067 

G Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
819 1 929 2 342 840 1 656 1311 

H Транспорт, складиране и пощи 3 465 4 064 3 992 4 339 5 095 5844 

I Хотелиерство и ресторантьорство 101 119 109 128 88 126 
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J Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

- - - .. .. - 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. .. .. .. 

M Професионални дейности и научни 

изследвания 
31 .. .. 77 92 120 

N Административни и спомагателни 

дейности 
106 178 85 92 47 76 

P Образование .. .. .. .. .. .. 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 265 264 283 268 251 270 

R Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. 

S Други дейности .. 16 21 26 36 59 

       
1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ - „ няма случай 

 

 
 

Най-голям дял в произведената брутна продукция в общинската икономика има 

отрасъл “Строителство”. 

Устойчивост се наблюдава в отрасъл “Транспорт, складиране и пощи”. 

Отрасъла на “Търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети“ увеличава позициите 

си до 2016г., а през 2017г. се наблюдава драстичен спад. В края на периода се отчита 

нарастване. Най-висока средна стойност на брутна продукция на една фирма през 2019 

г. има в отрасъл “Строителство” (611 хил. лв.), следван от отраслите “Транспорт, 

складиране и пощи” (340 хил. лв.) и “Селско, горско и рибно стопанство“ (56 хил. лв.) 
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Нетни приходи от продажби в нефинансовите предприятия в община Неделино 2014-

2019 г.  – хил. лв. 

       
Икономически дейности (А21) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО - ОБЩО: 24 720 26 214 22 989 31 961 37 948 39 714 

A Селско, горско и рибно стопанство .. 148 179 149 141 386 

B Добивна промишленост - - -  - - - 

C Преработваща промишленост 4 906 3 129 3 244 .. .. .. 

D Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

- - -  - - - 

E Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

- - -  - - - 

F Строителство 11 491 12 610 9 333 17 909 24 077 25243 

G Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
3 939 5 455 5 623 4 082 5 536 5217 

H Транспорт, складиране и пощи 3 448 3 980 3 865 4 210 4 916 5590 

I Хотелиерство и ресторантьорство 311 296 224 334 286 288 

J Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

- - - .. .. - 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. .. .. .. 

M Професионални дейности и научни 

изследвания 
55 .. .. 80 93 121 

N Административни и спомагателни 

дейности 
106 178 85 92 40 75 

P Образование .. .. .. .. .. .. 

Q Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
265 264 283 273 251 257 

R Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. 

S Други дейности .. 16 21 26 36 79 

 
1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ - “ няма случай 
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Индикатора за нетни приходи от продажби отбелязва известно възстановяване 

на местната икономика, като стойностите му през 2019 г. са по-високи от тези през 

2014г. Разпределението на НПП по отрасли от икономически дейности за периода 2014 

– 2019 г. показва, че най-голям дял през 2019 г. от НПП, реализира отрасъл 

„Строителство“, следван от отрасъл “Транспорт складиране и пощи ” и „Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети“. 

 

2.3. Големина на предприятията според броя на заетите 

 

Конфиденциалността на данните не позволява да се направи задълбочен анализ. 

Микро предприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни 

предприятията – 92.2 % през 2019 г.  

Гръбнака на местната икономика представляват малките предприятия, които за 

2017г. са  15 на брой.  Данните за 2018г. и 2019г. са конфиденциални и не може да бъде 

направен анализ. 

На малките предприятия по данни от 2017г. се пада дял от: 

− 32,58 % от произведената продукция; 

− 30,37 % от приходите от дейност;  

− 29,93 % от нетните приходи от продажби. 

На територията на общината няма големи предприятия с брой на заетите на 250. 

Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономическите субекти предимно 

в областния център Смолян. 
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Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия по 

групи предприятия според заетите в тях лица в община Неделино по години за 

периода 2014 г. - 2019 г. 
        

Групи 

предприятия 

според заетите в 

тях лица 

Пред-

приятия 

Заети 

лица2 

Произве-

дена 

продук-

ция1 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Разходи 

за  

дейност-

та 

ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е 

2014 година 

Община Неделино 

- Общо 
202 719 20 820 26 265 24 720 25 404 11 384 

Микро до 9 заети 190 406 10 537 15 128 14 170 14 832 4 294 

Малки от 10 до 49 .. .. .. .. .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - - 

2015 година 

Община Неделино 

- Общо 
208 756 22 634 26 970 26 214 25 092 11 734 

Микро до 9 заети 190 373 .. .. .. 11 412 3 255 

Малки от 10 до 49 .. .. 12 169 12 292 12 052 .. .. 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - - 

2016 година 

Община Неделино 

- Общо 
201 743 19 854 24 587 22 989 23 037 12 463 

Микро до 9 заети 185 358 6 703 10 747 10 067 10 413 4 250 

Малки от 10 до 49 .. .. .. .. .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - - 

2017 година 

Община Неделино 

- Общо 
203 896 28 711 34 141 31 961 31 376 12 906 

Микро до 9 заети 185 421 6 617 10 141 9 141 9 821 4 718 

Малки от 10 до 49 15 252 9 354 10 367 9 566 10 267 .. 

Средни от 50 до 249 3 223 12 740 13 633 13 254 11 288 .. 

Големи над 250 - - - - - - - 

2018 година 

Община Неделино 

- Общо 
205 858 34 698 40 595 37 948 38 818 14 101 

Микро до 9 заети 189 399 10 714 14 536 13 233 14 252 5 415 

Малки от 10 до 49 13 228 .. .. .. .. .. 

Средни от 50 до 249 3 231 .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - - 

2019 година 
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Община Неделино 

- Общо 
205 886 35819 41795 39714 39525 9188 

Микро до 9 заети 189 416 .. 14397 13075 13712 5674 

Малки от 10 до 49 .. .. 7401 .. .. .. .. 

Средни от 50 до 249 .. .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 - - - - - - - 

 
1 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
2 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ - “няма случай 

 

 
 

 

 

2.4. Отраслова структура на икономиката 

 

Първичен сектор (Селско, горско и рибно стопанство) 

 

По данни на ТСБ “ЮГ”, отдел “Статистически изследвания –Смолян” за 2019 г. 

в сектора работят по-малко от 10 предприятия, които са произвели продукция за 448 

хил. лв. Това представлява 1,25 % от произведеното в общината. Секторът разполага с 

572 хил. лв. от приходите от дейност, 386 хил. лв. от нетните приходи от продажби и 

14 д. от заетите лица.  

Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ 

въпреки наличният потенциал не е ключов за община Неделино.  

 

Селско стопанство 

Предоставени са данни от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Смолян за 

периода 2014-2019г. 

Брой земеделски производители и животновъди в района на община Неделино 

за периода 2014 – 2019 г., данните са от Регистъра на земеделските стопани по Наредба 

92%

6%

2%

Тип предприятия за 2018г.

Микро до 9 заети

Малки от 10 до 49

Средни от 50 до 249
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№3 от 29.01.1999г. 

 

Година 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Брой земеделски стопани 116 215 193 200 184 169 

 

Брой декари обработваеми земеделски площи – не се включват площите, 

представляващи ливади, мери и пасища. 

 

Година 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Обработваема 

земеделска земя - дка 
9 267 9 205,3 8 418 8 827 8 787 7 675 

 

Растениевъдство 

 

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. 

Районът е с традиции в отглеждането на тютюн и картофи и това са основните 

култури. Икономическото състояние на общината и на отделните домакинства в 

близките изминали години се определя главно от доходите на тютюнопроизводството.  

Главен поминък от векове наред в общината е бил тютюнът. Тази култура се 

упоменава като „зеленото злато“ на Родопите. През последните години в района на 

общината се наложиха следните сортове тютюн – „Крумовград“, „Катерини“ и 

„Неврокоп“. Отлива от отглеждането на тютюн се обяснява с липсата на перспектива. 

Производството от години се затруднява в изкупуването с оправдания за качество. С 

всяка изминала година се намалява изкупната цена. Несигурността в сектора 

принуждава много производители да се преориентират към отглеждането на други 

култури, а много от тях са икономически емигранти в Испания и Германия. 

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. Картофопроизводството е силно развито, но предимно за собствена 

консумация. На територията на общината се отглеждат за масово производство 

предимно средно ранни и късни сортове картофи. Най-разпространените сортове са 

„Агрия“, „Санте“, „Морена“ и ранните сортове „Конкорде“ и „Импал“.  

Отглеждат се и някои житни растения като пшеница, ръж, овес и ечемик, но в 

малки площи.  

От трайните насаждения лозовите заемат символичната площ. 

От овощните култури са застъпени площи с орехи, ябълки, лешници.  

Зеленчукопроизводството и овощарството задоволяват предимно личните 
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нужди на населението и нямат пазарна ориентация. 

Някои земеделските производители се насочват към отглеждането на етерично-

маслени и билкови растения – лавандула. Производството се затруднява в 

изкупуването с оправдания за качество и намаляване на изкупната цена. 

В общината няма промишлени замърсители. Наличието на съхранена природна 

среда и екологично чистият район са предпоставка за развитие на екологично чисто 

земеделие. 

 

Основни отглеждани култури на територията на община Неделино за 

периода 2014 – 2019г. в дка са: 

 

№ Култура / Година 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Картофи 6100 6000 6000 6000 6000 5000 

2 Фасул 1000 1000 500 1000 1000 1000 

3 Тютюн – ориенталски 880 880 800 600 550 450 

4 Царевица на зърно 150 150 100 150 150 150 

5 Пипер 120 120 120 120 130 120 

6 Домати 300 300 300 300 300 300 

7 Градински грах 100 100 100 100 100 100 

8 Ябълки 11 38 38 38 38 - 

9 Овес 300 300 300 300 300 300 

10 Сливи - 4 4 4 4 40 

11 Череши - 6 6 6 6 3 

12 Дини 50 50 50 50 50 50 

13 Пъпеши 50 50 50 50 50 50 

14 Царевица силажна 200 200 50 100 100 90 

15 Круши 3 3 - 3 3 5 

16 Лозя винени 3 3 - 3 3 9 

17 Лозя десертни - 1,3 - 3 3 3 

18 Праскови - - - - - 5 

ОБЩО 9267 9205,3 8418 8827 8787 7675 

 

 

 

Животновъдство 

 

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. Животновъдството е 

съсредоточено в частния сектор и за задоволяване на личните нужди на населението.  

Аграрният сектор се намира в процес на приспособяване към европейските 

стандарти за качество, квоти за износ и др. 

Говедовъдството e представено от кравеферми разположени в землищата на 

няколко селища: гр. Неделино, с. Еленка, с. Гърнати и с. Оградна. Основната част от 
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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. За региона концентрираните фуражи се внасят от полския регион и това 

допълнително оскъпява произведената продукция.  

Овцевъдството е представено от овцеферма разположена в с. Върлино. В 

общината се отглеждат овце 495 бр., но тенденцията през последните години е 

намаляване броя на животните за сметка на увеличаване на средната продуктивност. 

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

на пазара.  

Пчеларство - броят на пчелните семейства е 1102 бр. и непрекъснато се 

увеличава. Релефът, флората и екологично чистата среда в общината са особено 

подходящи за развитието на пчеларството. По-голяма част от пчелните продукти се 

реализират на вътрешния пазар и за лична консумация и много малка част е за износ 

предимно за Гърция. 

В общината се отглеждат и около 460 броя пилета, предимно за лична 

консумация.  

 

Основни отглеждани видове селскостопански животни в община Неделино 

за периода 2014 - 2019г. 

 

Вид / Година 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Говеда - общо 1 194 1 075 1 075 1 236 1 221 1 255 

в т.ч. крави 978 869 99 1 021 1 006 1 016 

Овце - общо 500 495 726 845 825 1 085 

В т.ч. овце - майки 403 451 669 649 681 912 

Кози – общо 102 92 200 295 298 234 

В.ч. кози-майки 90 80 155 239 242 200 

Свине – общо 137 171 168 47 - - 

В.ч. свине – майки 40 18 15 8 - - 

Птици - общо 440 460 645 555 515 475 

В.ч. кокошки носачки 340 340 449 429 399 414 

Зайци-общо 275 265 231 191 186 152 

В.ч. зайкини – майки 152 152 89 81 81 81 

Еднокопитни 805 598 606 318 237 118 

Пчелни семейства 680 911 1 232 1 129 1 328 1 522 

 

Горско стопанство 

 

Дървесното богатство предпоставя благоприятни условия за развитие на 

дърводобива и дървообработващата промишленост, но при благоразумно използване 

на горските ресурси, тяхното възобновяване и обновяване. 

Добиваната дървесина в региона е с много добро качество и е търсена от 
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различни преработватели в областта и извън нея. Бъдещето на района е пряко свързано 

с начините на стопанисване и управление на горите. 

Съгласно отчета за добитата маса, реализираното ползване от горските 

територии в обхвата на община Неделино за 2019 г. е: 

− Общо – 14 899 пл. куб. м. дървесина; 

− Държавни горски територии – 14 734 пл. куб. м. дървесина; 

− Частни физически лица – 165 пл. куб. м. дървесина. 

 

Индустрия (вторичен сектор)  

 

Промишленост  

 

Независимо от значителния спад през последните десетилетия отрасълът на 

индустрията е един от структуроопределящите отрасли в община Неделино. 

Преработващата промишленост, която до преди 20-25 години е осигурявала 

половината от материалното производство сега отчита нулеви показатели. 

Машиностроителните предприятия са закрити. Шивашката промишленост също е в 

криза. 

Най - голямото предприятие за тъкачество и предачество, осигуряващо над 600 

работни места на територията на Община Неделино, прекрати дейността си след 

приватизация.  

Действащите към момента държавни, общински, частни или предприятия в 

процес на приватизация осигуряват заетост на населението, но тя не е достатъчна. Това 

се потвърждава и от данните от бюрото по труда, без да се отчита „скритата заетост“ и 

сивата икономика. Малките и средни предприятия и фирми работят и в сферата на 

услугите, като наемат обикновено нискоквалифицирана работна ръка. Добра е 

тенденцията, през последните години въведена по програмите на МТСП и Дирекциите 

„Бюра по труда“ за въвеждане и популяризиране на насърчителните мерки по ЗНЗ. 

Стартират и стимулиращи мерки за насърчаване на частни работодатели осигуряващи 

заетост на хора с увреждания. 

 

Преработващата промишленост е представена от:  

− Шивашка промишленост 

Работещите шивашки цехове на територията на общината са: 

➢ „ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова“ с четири производствени цеха – 

Златоград, Неделино, Старцево и Върбина; 

➢ ЕТ „Необизнес – Георги Хаджиев“; 

➢ ЕТ „Еси“; 

➢ ЕТ „Севдалин Личев“; 

➢ ЕТ „Румен Русанов“; 

➢ ЕООД „Ели 2003“; 

➢ ЕООД „Стомил“. 
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− Хранително-вкусова промишленост 

Хранително-вкусовата промишленост е сектора от икономиката, който към 

момента не е добре развит.  

 

 

Строителство  

 

През 2019 г. се забелязва оживление на отрасъл строителство, основните 

икономически показатели спрямо 2014г. нарастват. Отрасъл „Строителство“ заема 

водещ дял в общинската икономика през 2019г. и осигурява 69,98 % от произведената 

продукция и 20 % от заетите лица.  

Местните фирми са предимно малки, насочени към извършване на ремонтни 

дейности, реконструкция и жилищно строителство, разположени са основно в 

общинския център.  

Някои от тях са: 

➢ „Стройвъзход“ ООД; 

➢ ЕТ „Весдан-81 – Веселин Кехайов“; 

➢ „Гочев Стил“ ЕООД; 

➢ „Марибор – строй“ ЕООД. 

 

Услуги (третичен сектор) 

Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от 

икономика и заетост в общината и е важен фактор за повишаване качеството на живот 

на населението във всички населени места, като по този начин допринася за 

стабилизиране на селищната мрежа и противодейства на процеси на обезлюдяване на 

населени места. 

 

Търговия 

 

Мащабно е застъпена търговията с хранителни продукти. 

Отрасълът „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” е преобладаващ. 

Най-голям брой от търговските обекти и автосервизите разположени в гр. Неделино са: 

➢ ЕТ „Фидан Личев“  

➢  „Маги 91-93“ ЕООД; 

➢ „Денис – 1992“ ЕООД; 

➢ ЕТ „ Серафим Паналов“ 

➢ ЕТ „Милиен“ – Милен Михайлов 

➢ ЕТ „Милано“ 

➢ ЕТ „Росица Митева“ 

➢ ЕТ „Атанас Дуганов“ 

➢ ЕТ „ЕлВип“ 

➢ ЕТ „Кебифарм“ 

➢ ЕТ „Жельо“ 

➢ ЕТ „Нора Дамянова“ 
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➢ Ресторант „Чечевата къща“ 

➢ Ресторант „Орфей“ 

➢ Механа „Кристал“ 

➢ ЕТ „ДИТА“ 

 

 

Туризъм 

 

Територията на община Неделино  е екологично чист район и предлага 

неограничени възможности за развитие на екологичен туризъм, а също планински 

рекреативен и селски туризъм. Богатството на културни паметници, традиции и 

събития предлагат неограничени възможности за осъществяване на културно-

познавателен туризъм. 

Основните ресурси, които общината може да използва за осъществяване на различни 

форми на туризъм са природните ресурси и забележителности, архитектурно-

исторически паметници на културата, традициите в занаятите и фолклора. 

Десетки са местата в този район, които местните ревниво пазят, но и с гордост 

показват на всеки гост. 

Неповторимата  природа  на Родопите явяваща се в уникално съчетание от чист 

планински въздух, воден ресурс, планински и скален масив, биоразнообразие  

привлича  любители  на  планината,  туристи  и чужденци. 

 

Предпоставки за развитието на тази икономическа дейност са разполагаемите 

ресурси за развитие на туризма, диференцирани в две групи:  

− Туристически ресурси с природен характер; 

− Туристически ресурси с антропогенен характер.  

Привлекателността на туристическите ресурси не е много висока. Причините за 

това – повечето от тях са с местен характер, не са добре експонирани и рекламирани и 

са слабо разпознаваеми.  

В община Неделино има 3 (три) места за настаняване – 2 къщи за гости и 1 

хотел, както следва:  

- Къща за гости „Елит“ – гр.Неделино 

- Къща за гости „Славейкови къщи“ – с.Еленка, общ.Неделино 

- Хотелски комплекс „Замъка“ – гр.Неделино 

Общият капацитет на местата за настаняване за периода 2014-2019г. е:  

 

Години 
Места за настаняване 

[брой] 
Легла 

Леглоденонощия 
[брой] 

2014 1 10 3650 

2015 1 10 3650 

2016 2 41 5551 

2017 2 41 5541 

2018 2 41 5541 

2019 1 26 2392 
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В туристическата инфраструктура, освен местата за настаняване с тяхната 

леглова база се включват и заведенията за хранене и развлечения. Те също са твърде 

разнообразни – ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе сладкарници, кафе –

аперитиви и др.  

На територията на общината няма регистрирани туроператори и туристически 

агенти.  

На територията на общината след направени проучвания за  минерална вода са открити 

две находища в близост до градската част. По предварителни данни водата е годна за 

пиене. Една от възможностите, ако се докаже, че водата има необходимите лечебни 

свойства е изграждане на балнеолечебен център за лечение на определени заболявания 

и ангажиране на трайна заетост. 

Общата минерализация на минералната вода от сондаж №1, находище на минерална 

вода „Неделино“, гр.Неделино, община Неделино, област Смолян е 325 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 са 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 местности и курортите (ДВ, бр.79 от 1987 г., 

посл.изм. бр.70 от 2004 г.) 

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 

кинетиката на жлъчните пътища. Наличието на калций във водата повлиява обмяната 

на веществата, по-специално пуриновата обмяна, като 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 питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след 

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

(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-

чернодробни заболявания (жлъчно-каменна боласт, хронични холецистити, холангити, 

холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); 

бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, 

нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболизни 

заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др) 
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Използването на минерална вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика 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 и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при 

посттравматични и постоперативни състояния); кожни заболявания от възпалително и 

алергично естество (екземи, дерматити, псориазис). 

Общата минерализация на минералната вода от сондаж №2, находище на минерална 

вода „Неделино“, гр.Неделино, община Неделино, област Смолян е 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 са 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 местности и курортите (ДВ, бр.79 от 1987 г., 

посл.изм. бр.70 от 2004 г.) 

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 

кинетиката на жлъчните пътища. Наличието на калций във водата повлиява обмяната 

на веществата, по-специално пуриновата обмяна, като 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 питейно балнеолечение и балнеопрофилактика (след 

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

(хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-

чернодробни заболявания (жлъчно-каменна боласт, хронични холецистити, холангити, 

холангиохепатити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др.); 

бъбречно-урологични заболявания (хронични пиелонефрити, хронични цистити, 

нефролитиаза, уролитиаза, състояния след литотрипсия и др.); метаболизни 

заболявания (подагра, затлъстяване, захарен диабет и др). 
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Използването на минерална вода за питейно-балнеолечение и балнеопрофилактика 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 на инхалационно лечение оказва благоприятно въздействие при 

хронични неспецифични заболявания на горните дихателни пътища, заболявания на 

устата – стоматит, парадонтоза, фарингит. 

При използване за питейно 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, плексите, 

полирадикулоневрити и др.); ортопедични заболявания (за раздвижване при 

посттравматични и постопертивни състояния) кожни заболявания от възпалително и 

алергично естество (екземи, дерматити, псориазис). 

Противопоказания за външно балнеолечение: специфични заболявания; онкологични 

заболявания; инфекциозни заболявания; заболявания в активен 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. 

 

Транспорт и пощенски услуги 
 

Икономическата дейност „Транспорт, складиране и пощи“ е с основна функция 

да улеснява свързаността и комуникацията, както вътре в общината, така и със 

съседните общини. В сферата на транспорта са регистрирани 3 фирми за автомобилен 

транспорт. 

Пощенската мрежа в общината включва станции на „Български пощи“ ЕАД. 

 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

3.1. Динамика на населението 

 

Към 31.12.2020г. броя на населението в община Неделино е 6384 души. В 

сравнение с края на 2014г. населението е намаляло с 848 души или 13,3 %. 

Намалението на населението е един от основните фактори за бъдещото развитие на 

всяка общината, които негативно се отразят най-вече върху работната сила и 

възпроизводствения потенциал на територията. 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой 
население 

7232 7116 6987 6848 6703 6568 6384 
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Относителният дял на населението в градовете дава информация за степента на 

урбанизация на областта. Към 31.12.2019 г. в град Неделино живее 66%, а в селата – 

34% от населението на общината. Единствено в административният център живеят над 

2000 души, други по големи населени места са селата Средец и Гърнати. 

 

 
 

Продължава процесът на застаряване на населението в общината, който е 

характерен за другите райони в страната. 

 

 
Коефициент на възрастова зависимост – показва съотношението между лицата 

на възраст над 65 години, които са предимно икономически неактивни, и лицата в 

активна възраст. По-високият коефициент на възрастова зависимост показва 

влошаване на възрастовата структура на населението, което рефлектира върху пазара 

на труда, икономическия растеж и др.  

Броят и структурите на населението се определят от размерите и 

интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. 

Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява в постоянното му 

възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му страна 

обхваща естественото движение на населението. От своя страна, то се характеризира с 

раждаемостта и смъртността. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на 

сключените бракове и броя на разводите. 

През 2019 г. естественият прираст в община Неделино е отрицателен. 
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Разликата между живо родените и умрелите представлява естественият прираст 

на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и района се 

характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. В резултат на 

отрицателния естествен прираст населението на района е силно намаляло. 

 

 
 

Броя на браковете, сключени на територията на общината, е намалял през 

последните години, спрямо 2017г., когато броят им е 20. 

 

 
Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва 

и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция). Той се формира като 

разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната. Намалението на 

населението в резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна 

миграция.  

В 4 общини механичния прираст се движи в границите от 1 до 11 д. Останалите 

32 общини имат отрицателен механичен прираст. Механичният прираст в Община 

Неделино е положителен. През 2019г. стойността е 4, която се формира от 180 заселени 

и 176 изселени души. 

 

Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

180 83 97 176 88 88 4 -5 9 
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Гъстотата на населението дава информация за броя на хората на единица площ. 

Гъстотата се влияе от механичното и естествено движение на населението, както и от 

процеса на урбанизация. Териториалните диспропорции могат да бъдат 

идентифицирани чрез показателя гъстота на населението. 

 

  
Площ - 

кв. км 

Гъстота на населението  

на 1 кв. км 

Населени 

места - бр. 

Градове 

-бр. 

Села - 

бр. 

Община 

Неделино 
102,3 62,40 16 1 15 

 

Гъстотата на населението в община Неделино е 62,40 д/км2 и е под средна за 

страната 63,4д/км2. Данните за гъстотата на населението показват неравномерно 

разпределение на населението по територията на района.  

 

Прогноза 

 

В Националният статистически институт е разработена три вариантна целева 

прогноза за демографското развитие на страната в перспектива до 2080 година. 

Вариантите на демографската прогноза са съобразени с методологията и 

количествените хипотези за възпроизводствените процеси на населението, разработени 

от Евростат. И по трите варианта според направената прогноза населението ще 

намалява и застарява. 

Голямата пречка пред икономическия растеж, ще бъде значителното свиване на 

населението като цяло, както и конкретно на тези в трудоспособна възраст. Освен 

намаляване на населението в периода 2020 – 2035 г. и по трите варианта, прогнозата е 

значителни изменения в структурата на населението, ще има по-малко лица в 

трудоспособна възраст, които ще издържат останалата част от населението. Поради 

намаляване на жените в детеродна възраст ще намалява и раждаемостта в абсолютни 

стойности. Населението до 14 годишна възраст ще намалява, което ще доведе до 

намаляване броя на учениците в сферата на образованието и ще се наложи закриване 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
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на отделни учебни заведения. 

 

Изводи и тенденции 

 

Анализът на демографската ситуация в община Неделино в периода 2014 – 

2019г. показва продължаващи тенденции на намаляване и застаряване на населението, 

намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност, 

отрицателен естествен и малък положителен механичен прираст. Задълбочава се 

дисбалансът в териториалното разпределение на населението, който води до сериозни 

териториални диспропорции. 

Намаляването на броя на живороденитe деца и коефициента на обща 

раждаемост са сред причините общината да е сред общините с висок отрицателен 

естествен прираст. Механичният прираст е положителен, но с малка стойност. Най-

големите проблеми са свързани с високата обща смъртност и постоянната емиграция 

на млади хора в активна възраст. 

Делът на градското население слабо, но устойчиво се увеличава в рамките на 

анализирания период, което се предопределя от нарасналата роля на градовете по 

отношение на възможности за заетост, по-висок жизнен стандарт, по-добър достъп до 

специализирани и по-качествени здравни услуги, образование, културни прояви. 

Прогнозите показват, че населението в общината ще намалява и застарява. 

Предизвикателство пред икономическия растеж, ще бъде значителното свиване на 

населението и заедно с това, намаляването на трудоспособното население. 

Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда ще поражда 

необходимостта от въвеждането на съвременни и подходящи форми на обучение и 

учене през целия живот. Увеличаването на относителния дял на населението на възраст 

над 65 години ще увеличи натиска върху публичните услуги, здравеопазването, 

социалните грижи и пенсионната система. 

Намаляването на населението на възраст до 14 години ще наложи реформи в 

сферата на образованието и в мрежата от учебни заведения. Дисбалансът в 

териториалното разпределение на населението ще продължи, което ще създава 

затруднения в бъдещото пространствено планиране и развитие на общината. 

 

3.2. Пазар на труда – заетост, безработица 

 

Заетост - Коефициентът на заетост представлява относителният дял на заетите 

лица на населението на същата възраст. Той е водещ индикатор за пазара на труда, 

показвайки каква част от населението в трудоспособна възраст работи.  

 

Средна брутна годишна работна заплата  на наетите лица по трудово или 

служебно правоотношение по икономически дейности в община Неделино по 

години за периода 2014 г. - 2019 г. (в левове) 
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Икономически дейности (А21) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО - ОБЩО: 5225 5379 5940 6521 7451 7834 

A Селско, горско и рибно 

стопанство  
.. - .. 2332 5314 6071 

B Добивна промишленост - - - - - - 

C Преработваща промишленост 4320 4716 4972 5242 5779 6249 

D Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 

- - - - - - 

E Доставяне на води; 

канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване 

.. .. .. .. .. .. 

F Строителство 5044 4934 5612 6901 8876 8139 

G Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 
4956 4558 4785 5743 5032 6948 

H Транспорт, складиране и пощи 4794 5120 5565 5303 6120 6267 

I Хотелиерство и ресторантьорство 4835 5694 6842 5650 6249 7237 

J Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

- - - .. - - 

K Финансови и застрахователни 

дейности 
.. .. .. .. - .. 

L Операции с недвижими имоти  .. .. .. .. - .. 

M Професионални дейности и 

научни изследвания 
4057 3664 4704 6128 5042 6071 

N Административни и спомагателни 

дейности 
4069 4706 4396 4599 .. 6262 

O Държавно управление .. .. .. .. .. .. 

P Образование 7695 8021 8755 9987 11146 12711 

Q Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
5645 5847 6560 6778 7471 7469 

R Култура, спорт и развлечения .. .. .. .. .. .. 

S Други дейности 3884 4166 4912 6952 6899 7394 

 

„ .. “ Конфиденциални данни 

„ - “ няма случай 

 

Безработица – Коефициентът на безработица представлява относителният дял 

на безработните лица от икономическо активното население (работната сила). 

Високата безработица, както и дългосрочната, влияят отрицателно върху 

икономиката и пораждат социални проблеми, най-вече директно върху бедността и 

социалното изключване. 

 

Предоставени са данни от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Златоград. 
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Равнището на безработица към 31.10.2020 г. за ДБТ Златоград е 10,71 %, което е 

с 0,46% пункта намаление спрямо края на предходния месец.  

− В община Златоград равнището на безработица е 8,25 % или намаление 

спрямо предходния период с 0,68 % пункта. 

− В община Неделино равнището на безработица е 14,5 % или намаление 

спрямо предходния период с 0,11 % пункта. 

 

Брой и равнище на безработица – сравнение с предходен месец 

 

Показатели Към 30.09.2020 г. Към 31.10.2020 г. + - + -  

Регистрирани 

безработни 
Брой 

Равнище 

в % 
Брой 

Равнище 

в % 
брой 

Равнище 

/в % пункта/ 
ИАН 

Общо за ДБТ 996 44,17 955 10,71 -41 - 0,46 8919 

Общ. Златоград 484 8,94 447 8,25 -37 - 0,68 5415 

Общ. Неделино 512 14,61 508 14,50 -4 - 0,11 3504 

 

Представената таблица отразява изменението на регистрираните безработни 

лица спрямо предходния период, съответно и равнището на безработица. 

 

 

 
 

От графиката се вижда, че през последните пет години се формира тенденция на 

намаление на регистрираните лица съпоставимо със същия месец на предходните 

години, като за 2020г. за отделни месеци има изключения по обясними причини, 

свързани с пандемията. 

 

 

Съпоставка на основни показатели през периода 2014 – 2019 г. 

 

№ Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Среден брой регистрирани лица 1112 1013 963 762 711 533 

2 Равнище на безработица 31,79 29,9 24,48 21,74 20,29 15,77 

3 Разкрити РМ всичко 723 592 735 626 698 521 
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3.1 В т.ч. първичен пазар и мерки 414 489 534 456 473 477 

3.2 Програми и проекти 309 103 201 170 225 44 

4 Брой сключени договори по 

програми, мерки и проекти 

84 48 85 68 64 52 

5 Брой започнали работа всичко 662 586 685 680 670 562 

5.1 Брой включени лица по програми, 

мерки и проекти 

230 104 178 166 193 97 

5.1.1 Брой включени лица по мерки 1 4 11 10 9 17 

5.1.2 Брой включени лица по програми 72 39 72 29 29 25 

5.1.3 Брой включени лица по проекти 

ОПРЧР 

157 61 95 127 155 55 

5.2 Брой започнали работа на 

първичен пазар 

432 482 507 514 477 465 

6 Брой включени лица в проф. 

квалификация 

0 4 2 30 2 1 

7 Брой заети включени в обучения 0 0 0 0 12 0 

 

Реализация на Национални и регионални програми за заетост – през периода 

2014-2019г. година в община Неделино са реализирани почти всички действащи по 

Националния план за действие по заетостта програми: Национална програма „Помощ 

за пенсиониране“; Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания;  Национална програма „Заетост и обучение на продължително безработни 

лица“; Регионална програма за заетост; Програма „Старт в кариерата“; Национална 

програма „Асистенти на хора с увреждания. 

 

Структура на регистрираните безработни в края на анализирания период 

 

Показатели 
Регистр. 

всичко 
жени мъже До 29 г. С ВО 

Безр. 

над 1 г. 

С нам. 

раб. 

Общо за 

ДБТ 
955 567 388 52 53 269 89 

Община 

Златоград 
447 268 179 35 32 89 41 

Община 

Неделино 
508 299 209 17 21 180 48 

 

Представената таблица отразява броя на регистрираните безработни лица по 

отделните групи общо за ДБТ и по общини. 

Възрастова структура на регистрираните  в  ДБТ Златоград безработни лица към  

края на анализирания период по възраст 

 

Възрастови 

групи 

ДБТ ЗЛАТОГРАД Община Златоград Община Неделино 

брой Дял в % брой Дял в % брой Дял в % 

До 19 г. 1 0,10 1 0,22 0 0,00 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

36 
 

20-24 г. 12 1,26 7 1,57 5 0,98 

25-29 г. 39 4,08 27 6,04 12 2,36 

30-34 г. 57 5,97 35 7,83 22 4,33 

35-39 г. 79 8,27 47 10,51 32 6,30 

40-44 г. 97 10,16 50 11,19 47 9,25 

45-49 г. 103 10,79 49 10,96 54 10,63 

50-54 г. 136 14,24 67 14,99 69 13,58 

Над 55 г. 431 45,13 164 36,69 267 52,56 

Общо 955 100 447 100 508 100 

 

От представените цифри ясно се вижда, че както в процентно отношение, така и 

в абсолютни стойности превес взема групата на регистрираните лица над 55 годишна 

възраст – 45,13% към края на анализирания период. За община Неделино, 

регистрираните лица над 55 годишна възраст са 52,56% от всички регистрирани 

безработни лица, а за община Златоград – 36,69%. 

 

 

 

Структура на регистрираните в ДБТ Златоград безработни лица към края на 

анализирания период по образование 

 

Ниво на образованост 
ДБТ общо 

Община 

Златоград 

Община 

Неделино 

брой Дял в % брой Дял в % брой Дял в % 

Висше, полувисше и колеж 53 5,55 32 7,16 21 4,13 

Средно 594 62,20 274 61,30 320 62,99 

Основно 189 19,79 103 23,04 86 16,93 

Начално и по-ниско 119 12,46 38 8,50 81 15,94 

Всичко 955 100 447 100 508 100 

 

Квалификационна структура към края на анализирания период 

 

Квалификационна структура 
Общо за ДБТ 

Община 

Златоград 

Община 

Неделино 

брой Дял в % брой Дял в % брой Дял в % 

Квалифицирани работници 405 42,41 166 37,14 239 47,05 

Специалисти 99 10,37 60 13,42 39 7,68 

Неквалифицирани 

работници 
451 47,23 221 49,44 230 45,28 

Общо 955 100 447 100 508 100 
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Търсене на работна сила и трудово посредничество през отчетния месец на 2020 

общо за ДБТ Златоград 

 

Показатели  брой Дял в % 

1. Заявени СРМ -всичко 131 100,00 

В това число: По програми за заетост и ОП РЧР 30 22,90 

Извън програми за заетост 101 77,10 

2. Постъпили на работа лица  159 100,00 

В това число: По програми за заетост и ОП РЧР 44 27,67 

-По мерки за заетост 10 6,29 

-На първичен пазар 101 63,52 

-по собствена инициатива 4 2,52 

 

Програми и мерки за заетост и обучение общо за ДБТ 

 

 

 

Включени  общо лица 

през месеца 

Работили 

през месеца 

Програми за заетост – всичко  54 624 

В т.ч. по ЗНЗ 19 135 

В това число по ОП”РЧР” 25 427 

Мерки за заетост 10 62 

 

В ДБТ Златоград ежедневно се извършва консултиране и информиране на желаещите 

лица /безработни и заети/ за робота в чужбина. През отчетения месец на 2020г. 

индивидуално са консултирани получили 16 регистрирани ТРЛ. 

 

Изводи и прогноза 

  

 Очакванията към 16.11.2020г. за развитието на състоянието и броя на 

регистрираните безработни и равнището на безработица през месец ноември на 2020г. 

е в посока минимално увеличение спрямо предходния месец, главно от завишен вход 

от чужбина, от СС и от договори по програми за заетост. 

Основните изводи за 2018 г. в Южния централен район показват повишаване на 

коефициентите на заетост сред най-активното население между 15 и 64 годишна 

47%

8%

45%

Квалифицирани работници

Специалисти

Неквалифицирани работници
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възраст. Районът е на едно от водещите места по ниска безработица. 

Според прогнозите за търсенето и предлагането на труд на Cedefop19 до 2025 г. 

се очаква намаление, както на работната сила в България, така и на заетостта. Според 

прогнозите на Cedefop по сектори на икономиката ще се наблюдава нарастване на 

заетостта в икономическите дейности в сектор „Услуги“, докато в икономическите 

дейности от сектор „Индустрия“ и сектор „Селско стопанство“ ще има намаление. 

 С най-бързи темпове до 2025 г. и в периода до 2050 г. ще се повиши търсенето 

на специалисти в бизнес услугите, научните и технически дейности, здравеопазването 

и социалните дейности и информационните и комуникационните технологии. 

 

3.3. Образование 

 

Човешкият капитал се отъждествява с качествата на хората и зависи както от 

нивото на образование, така и от неговото качество. В съвременните динамични 

условия, човешкият капитал е съществен за въвеждането на технологични иновации и 

за развитието на икономиката. В страната образователното равнище на населението 

значително се подобрява през годините, следвайки ясно изразена тенденция на 

увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование и 

същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско образование. 

Степента на завършено образование е необходимо условие за осигуряване за заетост на 

жителите, за получаване на по-високи доходи, за постигане на по-добро качество и 

стандарт на живота на населението, а в териториален аспект и за намаляване на риска 

от бедност и социална изолация. Между селските и градските райони има 

диспропорция по отношение на образователното равнище. Необходимо е да се обърне 

внимание на населението в училищна възраст в селските райони като условие за 

постигането на баланс в образованието. В анализа е направен преглед на броя на 

учащите се в основните степени на образование и промените в броя на 

образователните институции. Един от основните принципи в българската 

образователна система е отвореност – изграждане на гъвкава образователна система по 

отношение на пазара на труда и с равен достъп - с цел да се интегрират всички групи в 

неравностойно положение. 

Училищното образование се дели според степента на начално, основно и 

средно, а според съдържанието на подготовката - на общо и професионално. 

Образователните институции в страната са разделени по степента на образование –

предучилищни (детски градини), общообразователни и специални училища (начални, 

основни, гимназии, средни, средни професионални училища по изкуствата, спортни 

училища, професионални гимназии, професионални колежи, центове за професионално 

обучение и висши училища). Образователното равнище и структура се предопределят 

от развитата мрежа от учебни заведения в страната, от нейния достъп за всички групи 

население, от възрастовата структура на населението и изискванията на 

производството и пазара. В образователната система се придобива общообразователна 

и професионална подготовка. Високият дял на населението с висше образование в една 

община създава предпоставки за повишаването на нейната конкурентоспособност, 

производителност на труда и икономически растеж. Колкото по-висок е делът на 
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лицата с основно и по-ниско образование, толкова по-малък е потенциалът на местния 

пазар на труда за запълване на новите работни места. По-ниското образование 

предполага по-ниска икономическа активност, по-малка производителност на труда и 

съответно по-ниски доходи. 

 

Предучилищно образование 

 

Системата за предучилищното образование осигурява условия за ранно детско 

развитие и подготовка на деца за училище (от 3 до 6 годишна възраст). Обучението в 

подготвителна група или подготвителен клас, преди първи клас, е задължително. Към 

31.12.2020г. в община Неделино действат общо 2 детски градини ДТ „Слънце“ и ДГ 

„Пролет“. Детската градина в с. Средец е затворена от септември 2020г. В двете детски 

градини има разкрита по една яслена група. 

 

Справка за ОДЗ – та в община Неделино 

 

Учебна година 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Брой деца в ДГ 186 154 148 106 108 108 

Брой 

педагогически 

персонал 

21 17 17 14 14 14 

Брой групи в ДГ 10 8 8 7 7 7 

 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой деца в ясли 36 37 35 37 34 34 
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Проект „АПСПО“, стартиран през 2019/2020г. 

 

№ 
Обединено детско 

заведение 
Логопед 

Помощник възпитател/ 

помощник учител 
Общо 

1 ДГ „Слънце“ 1 1 2 

2 ДГ „Пролет“ 1 2 3 

 

Училищно образование 

 

По сега действащата нормативна база в сферата на образованието, основната степен на 

образователно равнище (I – VII / Vlll клас) е задължителна. Към 31.12.2020г. в община 

Неделино има 1 общообразователно училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. 

Неделино. Училището в с. Средец не функционира от септември 2020г. 

Брой и вид на училищата в община Неделино 

 

Учебна година 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Общ брой на училищата 2 2 2 2 2 2 

Общообразователни 
училища 

2 2 2 2 2 2 

Друг вид специализирани 
или професионални 

училища 
- - - - - - 

 

 

 

 

Брой на учениците 

 

№ Училище 
Населено 

място 
Година 

Брой 

ученици 
Паралелки 

1 
СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 
гр. Неделино 

2018/2019 376 19 

2019/2020 339 17 

2020/2021 333 18 
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Преподаватели в общообразователното училище СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Неделино 

 

Учебна година 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Брой на 
преподавателите 

41 40 51 48 44 40 

 

През последните учебни години продължава тенденцията за запазване на 

паралелки с брой на учениците под минималния норматив, както и на паралелки от 

слети класове.  

За решаване на законовото право за осигуряване на условия за образование, 

местната власт на община Неделино е създала съответните организация за обхващане 

на децата в ученическа възраст от населените места без действащи училища. Това се 

постига чрез ученически пътувания към училището в гр. Неделино. Общината 

разполага с 3 училищни автобуса. 

 

Изводи и тенденции: 

 

В следващите години трябва да се търсят възможности за стимулиране на 

взаимодействието между образованието и бизнеса, включително и чрез съвместни 

форми на обучение. При обучението в бакалавърска и магистърска степен на 

заключителния етап от подготовката на студентите трябва да се разчита на мрежа от 

компании, в които се провеждат стажовете и/или се разработват съответните 

проучвания във връзка с подготовката на бакалавърска или магистърска теза. 

Работодателите са заинтересовани от тази практика, защото имат възможност да 

наблюдават студентите в реална работна среда и да подбират от тях подходящи 

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

висококвалифицирани експерти да участват в учебния процес като лектори в учебните 

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

служителите, а от друга – е възможност да се осъществява предварително наблюдение 

и привличане на кандидати за работа сред обучаващите се. 

Взаимодействието между образованието и бизнеса може да бъде полезно 

средство за синхронизиране на учебните програми в различните образователни степени 

в съответствие със съвременните промени в съответните области. В това отношение ще 

нараства ролята на образователната система като източник на необходимите кадри за 

високотехнологичните и средно високотехнологичните производства и наукоемките 

услуги, чието по-нататъшно развитие е елемент от стратегията за повишаване на 

производителността и конкурентоспособността на нашата икономика. Общинска 

администрация и ръководството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ осъществяват 

необходимите действия, за да се разкрие и професионална паралелка в сферата на 

хотелиерството, ресторантьорството и кетъринг. Общината има нужда от такъв вид 

кадри във връзка с прогресивното развитие на селския туризъм. Наред с това трябва да 
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се усъвършенства компютърната и езиковата подготовка, която се предоставя в 

образователната система. Трябва да се създадат условия за запазване на 

съществуващата мрежа от учебни и детски заведения, да  се подобри качеството на 

образователните услуги. 

Подобряването на общинската образователната инфраструктура е от 

съществено значение за осигуряване на качеството на образование и обучение, но и за 

намаляване на съществуващите различия между селските и градските райони и за 

подобряване на условията за живот в селските райони, както и за ограничаване на 

условията за обезлюдяването им. 

Фактори, които определят състоянието и бъдещи тенденции: 

− Демографските фактори непосредствено оказват влияние върху 

образователната система. Намаляването на броя на ражданията означава да се 

оптимизира основното и средно образование (обединение паралелки на деца от 

различни възрасти). Намаляването на броя на децата в училищна възраст изисква 

оптимизиране на училищната мрежа, организация на паралелките и учителския състав. 

− Механичното движение на населението от малките населени места към 

по-големите е причина също за неоптимално натоварване на училищата. 

− Финансовото състояние и етнокултурната характеристика на населението 

в селските райони определя степента на принудително отпадналите деца. 

Постепенно се понижава относителният дял на напусналите образователната 

система. Фактори, които водят до спад на напусналите образователната система са:  

− натиск от пазара на труда; 

− намаляване на търсенето на неквалифицирана работна ръка; 

− обвързване на социалната помощ за рисковите групи от населението с 

посещаемост в училищата. 

Преподавателите намаляват и са над средната възраст 45-50 г. 

Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през 

следващите години отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до 

качествено образование на всички равнища и за всички социални групи и по-добро 

обвързване на образованието с науката и бизнеса, с търсените знания и умения. 

Планираните реформи се очаква да подобрят резултатите в цялостната образователна 

система на всички нива и ефективното разположение на необходимата инфраструктура 

в пространството на всеки район. 

 

3.4. Здравеопазване 

 

Предоставянето на здравни услуги и развитието на здравната инфраструктура е 

изключително важно за качеството на живот. Изградената здравна инфраструктура и 

броя на лекарите са базов фактор за  осигуряване  на  здравни  услуги  на  населението  

в  градовете  и  в  селата.  Принципи за постигане на качествено здравеопазване са 

заложени в Националната здравна стратегия 2020 равен и справедлив достъп до 

здравеопазване т.е. населението на район да бъде максимално обхванато от здравни 

грижи и да има максимална полза от здравеопазването. Системата  на здравеопазването  

включва  лечебни  заведения,  осигуряващи медицински и здравни услуги на 
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нуждаещото се население. В селските райони чрез системата на здравеопазването се 

създават и осигуряват условия, при които населението  може  да  поддържа  и  

подобрява  здравословното  си  състояние.  

По своите функции доболничната медицинска помощ, организирана на 

територията на община Неделино се диференцира на: 

• Първична извънболнична медицинска помощ; 

• Специализирана извънболнична медицинска помощ; 

• Първична извънболнична дентална помощ; 

• Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. 

Специализираната  извън  болнична  помощ е индивидуална  практика  на  

лекари – лични  и  специалисти и лекари  по  дентална  медицина. С проведената 

реформа в здравеопазването доболничната помощ вече е основно в частния сектор и се 

поема от личните лекари, които към настоящия момент са 5,  стоматологични практики 

и филиал на центъра за спешна медицинска помощ – Смолян. Към училището и 

детските градини има изградени здравни кабинети общо 3 на брой. 

Населението се обслужва от две аптеки. По – трудно се предоставят здравни 

услуги в отдалечените населени места от административния център. Възниква 

необходимостта от създаване на мобилни групи, съвременно оборудвани, които да 

осигуряват доболнична помощ в тези региони. 

Филиалът на център за спешна неотложна медицинска помощ е единствен за 

общината и се намира в общинския център град Неделино. Центровете за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП) са лечебни заведения, в които медицински специалисти с 

помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и 

пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до 

евентуалната им хоспитализация. 

Осигуреността на населението на един лекар за общината за 2019 г. е 954 души, 

а на лекари по дентална медицина - на един лекар се падат 967 души от населението. 

 

Изводи и тенденции в развитието на системата на здравеопазването и здравната 

инфраструктура 

 

Застаряването на населението поражда редица здравни, социални и 

икономически проблеми. Увеличените потребности от здравни грижи и социално 

подпомагане водят до увеличаване на разходите в тези сфери и необходимост от по-

големи ресурси. Основните причини за нарастване на общата смъртност през 

последните години са следните: 

− неблагоприятни промени в по-възрастовата смъртност, изразяващо се в 

нарастване на смъртността в активната възраст от социално значими 

заболявания, особено сред мъжете; 

− рискови фактори, свързани с начина на живот на населението –

тютюнопушене, нерационално хранене, хиподинамия, стрес и др.; 

− социално-икономически и екологични фактори на средата. 
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Демография и здравни проблеми 

 

Влошената възрастова структура на населението ще повиши необходимостта от 

по-адекватни и качествени здравни услуги на фона на масовото обедняване на 

населението. Съществува тенденция за обезлюдяване на малките населени места. 

Увеличава се броят на хората в нужда и хората от рисковите групи и групите в 

неравностойно положение. 

Осигуряването на качествено здравеопазване изисква: 

− осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване 

чрез осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на 

хората, включително и на живеещите в малки населени места; 

− модернизация на материално-техническата база на лечебните заведения, 

чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура; 

− създаване на мобилни екипи за осигуряване на медицинска помощ в 

отдалечените и труднодостъпни места; 

Изграждането и управлението на справедлива, устойчива и ефективна здравна 

система, ориентирана към качество и резултати с навлизане на електронно управление 

в системата на здравеопазването са важна предпоставка за създаване на условия за 

здраве за всички през целия живот. 

3.4.1. COVID-19 

 Към 30.03.2020 г. на територията на община  Неделино има установени случаи 

на заболели лица от коронавирус.  

 Общинският кризисен щаб в Неделино съобщава че към 31.12.2020г., че по 

данни на РЗИ Смолян,  на територията на община Неделино са поставени под 

карантина общо 432 лица на територията на община Неделино, починали 12 лица, 

излекувани 420 лица. 

 Мобилните екипи към Община Неделино  извършват раздаването на маски за 

многократна употреба на населението над 63 годишна възраст, на хората с увреждания 

и лицата на Домашен социален патронаж. Раздадени са около 4500 комплекта. Екипите 

извършват  и доставки на стоки и лекарства от първа необходимост. 

 За преодоляване на неблагоприятното въздействие на пандемията Covid-19, на 

територията на общината се изпълняват следните мерки: 

 А/ Икономически мерки. 

− Подкрепа на предприятия, регистрирани по закона за туризма като туроператор 

или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията Covid-19 по оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 

− Подкрепа за МСП, извършващи автомобилни превози, за преодоляване на 

икономическите последствия от Сovid-19 по  ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

45 
 

− Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията covid-19 по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ (мярка „3-10“) 

− Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите 

последствия от пандемията Сovid-19 по оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 

− Мярка „60/40“ 

− Мярка за запазване на заетостта в секторите "Транспорт" и "Туризъм". 

Б/ Мерки за преференциално кредитиране. 

В/ Земеделски производители и животновъди. 

− Извънредно временно подпомагане за  МСП и признати групи и организации на 

производители. 

− Държавна помощ за преработвателните предприятия за част от разходите, 

свързани с транспорт, логистика, съхранение на готовата продукция и други 

операции по преработка на ябълки и круши – реколта 2020 г. 

− Държавна помощ за животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни 

животни и производители на картофи. 

Г/ Социални мерки. 

• Програмата „Топъл обяд” за хора в нужда; 

• Еднократна помощ от 375 лв. за семейства с деца; 

• Месечна помощ за семейства с деца при затворени детски градини и училища. 

Изводи и тенденции в развитието на системата на здравеопазването и здравната 

инфраструктура на община Неделино. 

Демография и здравни проблеми:  

• Миграционните процеси и отрицателния естествен прираст на 

населението ще повиши необходимостта от по-адекватни и качествени здравни 

услуги на фона на масовото обедняване на населението.  

• Негативна тенденция за обезлюдяване на малките населени места.  

• Увеличава се броят на хората в нужда и хората от рисковите групи и 

групите в неравностойно положение. 

Лечебни заведения: 

• Липса на болнично заведение. 

• Недостатъчен брой лични практики, което затруднява предоставяне на здравни 

услуги на отдалечените места в общината.  

• Недостатъчен брой специалисти по здравни грижи 

• Населението, живеещо в някой отдалечени райони нямат равни възможности за 

достъп до болнични заведения. 

 Достъп до болнични заведения: 

• Отдалечеността на селищата от мястото на предлагане на медицинска помощ 

(първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна), показва неравномерно 

покритие на селските райони от мрежата от лечебни заведения. 

• Отдалечени населени места от областния и от общинския център с 

фрагментарно покритие на нуждите от здравни грижи за населението. Необходимо е 

https://coronavirus.bg/bg/merki/ikonomicheski
https://coronavirus.bg/bg/merki/ikonomicheski
https://coronavirus.bg/bg/merki/ikonomicheski
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подобряване на здравния достъп и осигуряване на равни възможности за използване на 

здравни услуги в малките населени места в общината. 

 

 

Осигуреност с лекари: 

• Тенденция към намаляване броя на лекарите по медицина и дентална такава,  

както и на специалистите по здравни грижи. 

• Осигуряването на качествено здравеопазване изисква:  

• Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване чрез 

осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, 

включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от общинския 

център;  

• Модернизация на материално-техническата база на спешния център, чрез 

осигуряване на съвременна медицинска апаратура;  

• Създаване на мобилни екипи  за осигуряване на медицинска помощ в 

отдалечените и труднодостъпни места;  

• Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване и засилване ролята на 

първичната помощ за сметка на болничното лечение; повишаване на здравната 

култура сред малцинствените групи.  

• Изграждането и управлението на справедлива, устойчива и ефективна общинска 

здравна система, ориентирана към качество и резултати с навлизане на електронно 

управление в системата на здравеопазването и създаване на условия за здраве за 

всички през целия живот. 

 

3.5. Социални дейности 

 

Социалните  услуги  в  общността  са  ключов  фактор  за  ефективно  социално 

включване,  борба  с  бедността  и  участие  в  живота  на  обществото  на  всички 

уязвими групи. През последните години политиката в сферата на социалните услуги е 

насочена към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да  заменят  

институционалния модел на грижа. За  периода  (2008-2017) политиката  на  

социалните  услуги  се  промени,  започнаха  процесите  на децентрализация, 

деинституционализация, интегрираха се мерки от различни социални  системи.  

Застаряването  на  населението,  вътрешния  териториален дисбаланс на доходите в 

селските общини, както между регионалните райони задълбочава социалните 

неравенства и бедността. Това са предпоставки, които в бъдеще  биха  довели  до  

повишено  търсенето  на  широко  обхватни  услуги  и необходимост от непрекъснато 

повишаване на тяхното качество на местно ниво. 

Социалните  услуги  са  определени  като  дейности  за  подкрепа, за  превенция 

и/или преодоляване на социалното изключване, и подобряване на качеството на живот 

на лица от рискови групи и с увреждания. Системата на социалните услуги – услуги  в  

общността  и  специализирани  институции  включват многообразни  услуги,  свързани  

със социална защита на определени групи в риск, за хора с увреждания.  

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции 
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и услуги в семейна среда или в близка до семейната среда. Социалните услуги, са  

изцяло  публични,  общината създава  мрежа  от  социални  услуги,  които  да обхванат 

потребностите на голяма част от рисковите социално уязвими групи. Финансирането  

им се осъществява от държавния бюджет, бюджетите на общините и други източници, 

като фондове на ЕС и директни плащания. 

Основните доставчици на социални услуги са държавните институции, 

общините и неправителствени организации. Качеството на социалните услуги в 

общините зависи как са структурирани и от доколко доставчиците на услуги познават 

нуждите на потребителите.  

Демографските процеси, които протичат и са характерни за общините в 

селските райони са водещи при предлагането на социални услуги. Намаляване на 

населението в резултат на ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст 

имиграция. Застаряването на населението, особено в малките населени места и 

регресивен тип възрастова структура в резултат на отрицателните демографски 

процеси. В селата по-голямата част от жителите са в над трудоспособна възраст, а 

броят на самотните стари хора в селата е съществен социален проблем, както и 

финансов разходите нарастват. Самотните стари хора, които живеят в малките 

населени места са в състояние на социална изолация и имат нужда от подкрепа в 

ежедневието си. 

Социални услуги, които се предоставят в общината, са: 

 

Информация за функциониращите социални услуги в община Неделино 

през 2021г. 

 

№ Социални услуги Капацитет Персонал 
Съдържание-основни 

дейности, фокус на услугата 

1 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция /ЦСРИ/ 

53 9 Предоставяне на 

консултативни, 

терапевтични и 

рехабилитационни дейности, 

насочени към създаване, 

поддържане и разширяване 

на социалните умения, както 

и обучение за водене на 

самостоятелен начин на 

живот 

2 
Център за обществена 

подкрепа /ЦОП/ 

25 5 Подкрепа на деца и 

семейства във високо 

рискови общности  деца на 

улицата; деца жертви на 

експлоатация; трайно 

отпаднали от училище деца и 

деца, които са в ситуация на 

социална изолация, както и 
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на техните семейства/ 

3 

Център за настаняване от 

семеен тип пълнолетни 

лица с физически 

увреждания  

/ЦНСТПЛФУ/ 

15 15 Осигуряване на подходящо 

равнище на интервенция и 

подкрепа на възрастни хора с 

физически увреждания, 

което да даде възможност на 

хората да постигнат 

максимална самостоятелност 

и контрол над собствения си 

живот. 

4 Социална кухня 

1000 30 Осигуряване на топъл обяд 

на лица, които поради 

възрастта си, поради трайно 

увреждане или в резултат от 

заболяване не могат да се 

самообслужват и не могат да 

осигурят сами или с 

помощта на близките си 

своите ежедневни 

потребности от храна. 

 

Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и разкриване на 

мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече съществуващи структури –

читалища, пенсионерски клубове и други. 

 

 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

 

4.1. Пътна мрежа 

 

Пътната мрежа в Южен централен район е достигнала висока степен на 

развитие предимно в северната част от територията си. Южната част определено се 

нуждае от доизграждане на пътната мрежа, особено в област Смолян, където липсват 

даже първокласни пътища. 

Пътищата ІІ-ри и ІІІ-ти клас осигуряват добро транспортно обслужване и 

транспортна достъпност до малките и средни градове и селата, но районът се нуждае 

от доразвитие на пътищата от висок клас.  

Община Неделино е сред общините, обслужвани от третокласни пътни мрежи. 

Пътната  мрежа се нуждае от значителни средства за реконструкция, основен ремонт и 

поддържане, тъй като голяма част от нея е разположена в планински район.  

Дължината на републиканските пътища III клас за община Неделино  - 15,542 

км. Общата дължина на общинската пътна и улична мрежа е: 

− улици: 68,12 км; 
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− общински пътища: 54,94 км. 

Общото  състояние  на  републиканската  и общинска пътна инфраструктура 

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

рехабилитация. Налице са пътни участъци, свързващи  населени места, който са без 

асфалтово покритие и такива, който са необезопасени и  са предпоставка за сериозни 

ПТП. Липсата на инфраструктура затруднява комуникацията. През зимните месеци 

някои населени места остават без транспортни връзки.  

Важни пътни връзки за общината са: 

− Второкласен път ІІ-86 (Пазарджик-Пловдив) – Асеновград – Бачково – 

Хвойна – Чепеларе – Соколовци – Смолян – Търън – Средногорци – Рудозем - граница 

Гърция – вътрешно регионална връзка, обслужваща южната част на Южния централен 

район и връзка с Р. Гърция; 

− Републикански път III-8652 (п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор  - 

Падина – Неделино - /Мадан – Златоград/, от км 8+620 до км 28+965 – от 

км 8+620 до км 24+162, разположена на територията на община 

Неделино; дължина 15,542 км 

Откриването на ГКПП „Златоград” и ГКПП през прохода „Маказа” допринасят 

за увеличаване на туристопотока от и към Гърция и това е благоприятен фактор за 

развитието на общината и региона в средносрочен и дългосрочен план.  

Стратегически важен за община Неделино и съседните общини е реализация на 

част от международното трасе гр. Неделино Р. България – Комотини Р. Гърция. След 

пълното завършване на междуобщинският път ІV-86533 „ІІІ- 865 (Златоград – 

Подкова) – Неделино в участък от км 0+000,00 (4+550,00) – км2+897,34 (7+447,34): 

с.Долен (Община Златоград) - с.Крайна (община Неделино)” ще се постигне най-

краткият достъп до населени места с възможно най-голям брой транспортни връзки, а 

именно: 

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

гранично-пропускателен пункт; 

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

разстоянието се скъсява с 30 км.  

В момента пътното трасе се използва, но предстои полагане на още пластове 

асфалт, поставяне на пътни знаци, маркировка и преградни съоръжения на участъка от 

с.Крайна, община Неделино до разклона за с.Долен, община Златоград. С изграждането 

на новата пътна връзка ще се осигури безопасно движение на моторни превозни 

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

пътища се избягват изкачвания и преминаване на връх „Св. Илия” и връх „Св. Неделя”. 

Добрият транспортен достъп е важна предпоставка за регионалното развитие и заетост 

на община Неделино и съседните общини.  

Актуалното състояние на междуселищните пътища в община Неделино са 

представени в табличен вид. Състоянието на съоръженията по пътното трасе са в лошо 

състояние и се нуждаят от ремонт.  
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Път No 
Връзка 

с РПМ 
Наименование 

Дъл-

жина  

(км) 

Състоя-

ние на 

настил-

ката на 

пътното 

трасе 

Ориентиро-

въчна 

дължина на 

трасето за 

ремонт/ре-

конструкция 

SML1171 
III-

8652 

/ ІІІ - 8652, Падина - Неделино / - 

Средец 
4,200 лошо 4,20 

SML2103 
III-

8652 

/ ІІІ - 8652, Неделино - Златоград / - 

Старцево - мах. Белите камъни - 

Граница общ.( Златоград - Неделино 

) - Дуня 

1,700 
незадово-

лително 
0,98 

SML2172   
/ SML1171, п.к. ІІІ - 8652 - Средец / - 

Изгрев 1,300 добро 4,80 

SML3170 
III-

8652 

/ ІІІ - 8652 / Неделино - Козарка - 

Тънка бара 11,000 
незадово-

лително 
3,28 

SML3178   

/ SML3170, Крайна - Козарка / - мах. 

Ангелови колиби - Върлино / 

SML3170 / 

3,700 
лошо - 

черен път 
3,70 

SML3181   
(SML3170, Неделино – Крайна) – с. 

Еленка – мах. Стамово 4,837 лошо 4,837 

SML3183 
III-

8652 

/ ІІІ - 8652, п.к. Изгрев - Неделино / - 

мах. Имамски колиби 3,500 
лошо- 

черен път 
3,50 

SML3186   
/ SML2173 / Неделино - мах. 

Караиванови колиби 10,500 
лошо- 

черен път 
10,50 

SML3189   
/ SML2173, Неделино - Върли дол / - 

мах. Шеменски колиби 4,500 
лошо- 

черен път 
4,50 

SML3194 
III-

8652 

/ ІІІ - 8652 / Неделино - мах. 

Хаджиеви колиби 
9,700 

лошо- 

черен път 
9,70 

 

В община Неделино има общински пътища или части от общински пътища, 

които са неутвърдени и не фигурират в общата дължина на пътната мрежа в общината. 

За някои от населените места в общината тези пътищата са единствения достъп до тях. 

Всички са в лошо състояние, като голяма част от тези пътища са черни пътища. Това 

затруднява достъпа на спешна медицинска помощ до нуждаещите се. 

 

Списък на признати, но неутвърдени общински пътища или части от общински 

пътища в община Неделино 

 

№ 
Път 

номер 
Наименование 

Километраж Дължина 

(км) от км до км 

1 KRZ1002 
с. Еньовче - граница общ. (Ардино - 

Неделино) - с. Оградна - кв. Карабовци 
0,500 3,400 2,900 

2 SML1171 
с. Средец - с. Гърнати - мах. Мазълско - 

мах. Марамати 
0,000 10,100 10,100 
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№ 
Път 

номер 
Наименование 

Километраж Дължина 

(км) от км до км 

3 SML2173 
/III-8652/ Неделино - мах. Тръмбашеви 

колиби - с. Върли дол - /SML2133/ 
0,000 19,800 19,800 

4 SML2174 /III-8652, Падина - п.к. Средец/ - Кундево 0,000 3,400 3,400 

5 SML3175 
/SML1171, с. Средец - с. Бурево/ - с. 

Бурево, кв. Ускавци 
0,000 1,000 1,000 

6 SML3176 /SML3181/ с. Еленка - мах. Раевица 0,000 1,700 1,700 

7 SML3177 
/SML3176, с. Еленка - мах. Раевица/ - мах. 

Учурма 
0,000 1,300 1,300 

8 SML3179 
/SML3170, Неделино - с. Крайна/ - мах. 

Беширови колиби 
0,000 2,500 2,500 

9 SML3180 /SML3181/ с. Еленка - мах. Фазлево 0,000 2,300 2,300 

10 SML3181 
/SML3170, Неделино - с. Крайна/ - с. 

Еленка - /SML1171/ 
0,000 8,300 8,300 

11 SML3182 /III-8652/ Неделино - мах. Личеви колиби 0,000 9,700 9,700 

12 SML3184 
/III-8652, п.к. Изгрев - Неделино - мах. 

Пункови колиби 
0,000 1,800 1,800 

13 SML3185 
/SML2173/ Неделино - мах. Айвазови 

колиби 
0,000 7,900 7,900 

14 SML3187 
/SML2173/ Неделино - мах. Филипови 

колиби 
0,000 4,900 4,900 

15 SML3188 
/SML2173, Неделино - с. Върли дол/ - мах. 

Чуката 
0,000 4,600 4,600 

16 SML3190 
/SML2173, Неделино - с. Върли дол/ - мах. 

Челакутеви колиби 
0,000 5,500 5,500 

17 SML3191 
/SML2173, Неделино - с. Върли дол/ - мах. 

Годумови колиби - /KRZ1002/ 
0,000 5,000 5,000 

18 SML3192 

/SML3193, Неделино - мах. Омаревски 

колиби/ - мах. Стайкови колиби - мах. 

Йорданови колиби 

0,000 2,200 2,200 

19 SML3193 
/III-8652/ Неделино - мах. Стайкови колиби 

- мах. Омаревски колиби 
0,000 13,600 13,600 

20 SML3195 
/III-8652/ Неделино - мах. Хайдарови 

колиби 
0,000 6,000 6,000 

21 SML3196 
/SML1171, п.к. Изгрев - с. Средец/ - с. 

Кочани 
0,000 8,100 8,100 

22 SML3197 
/SML3196, п.к. Изгрев - с. Кочани/ - с. 

Диманово 
0,000 2,900 2,900 

   Обща дължина: 125,500 
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Списък на признати, но неутвърдени общински пътища или части от общински 

пътища в община Ардино 

 

№ 
Път 

номер 
Наименование 

Километраж Дължина 

(км) от км до км 

1 KRZ1002 
с. Еньовче - граница общ. (Ардино - 

Неделино) - с. Оградна - кв. Карабовци 
0,000 0,500 0,500 

 

На предварителния проект на ОУП на община Неделино са представени всички 

пътища на територията на общината. 

 

 
 

Състояние на пътните настилки на път III-8652 (п.к. Стояново - Ардино) – Бял 

извор - Падина – Неделино - /Мадан – Златоград/, през годините от 2014 г. до 2019 г. 

(от годишниците на ОПУ – Смолян за съответните години). 

 

Година /Състояние 
добро 

(км) 

средно 

(км) 

лошо 

(км) 

обща дължина 

(км) 

2014 6,886 3,020 5,636 15,542 

2015 6,886 3,020 5,636 15,542 

2016 6,886 3,020 5,636 15,542 

2017 3,446 3,420 8,656 15,542 

2018 3,446 3,420 8,656 15,542 
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2019 3,446 3,420 8,656 15,542 

 

• 2015 г. – по договор за ТРП (текущ ремонт и поддържане) са 

възстановени 2 бр. подпорни стени от каменна зидария със стоманобетонови стени с 

обща дължина 19,35м: 

− от км 9+736 до км 9745,85 – дължина 9,85м и височина 2,40м; 

− от км 12+515,5 до км 12+525 – дължина 9,50м и височина 5,20м; 

• 2020 г. – по договор за ТРП (текущ ремонт и поддържане) е възложено за 

изпълнение Допълнително задание на стойност 8 627 208,89 лв. с ДДС, за извършване 

на превантивен ремонт на обект: „Път III-8652 (п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор - 

Падина – Неделино – (Мадан – Златоград) 

− от км 15+060 до км 17+214; 

− от км 20+680 до км 28+965 (в Златоград, област Смолян). 

Срокът за изпълнение е 30.04.2021г. 

В заданието са включени следните дейности: земни работи, фрезоване на 

асфалтова настилка, доставка и полагане на асфалтова смес за основи, неплътна и 

плътна асфалтова смес, доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35 и 8/16, 

доставка и полагане на бетон, доставка и полагане на армировка, доставка и полагане 

на габиони, доставка и полагане на геомрежа. 

С изпълнение на зададените дейности, ще се извърши ремонт на пътните 

съоръжения и ще се подобри състоянието на настилката в два от участъците, обявени в 

годишния отчет на ОПУ – Смолян за 2019г., като участъци в „лошо“ състояние. 

ОПУ – Смолян няма изготвена програма за развитие на републиканската пътна 

мрежа на област Смолян за периода до 2027г. 

Уличната мрежа в гр. Неделино е частично реконструирана и рехабилитирана 

през изминалия период 2014-2019г. Планувани са ремонти дейности на 7 улици в град 

Неделино – „Шина Андреева“, „Първи май“, „Акация“, „Ивайло“, „Баба Тонка“, 

„Стръмни рид“ и „Крайречна“ през 2021г., а останалата част от уличната мрежа  е 

предвидена за периода 2021-2027г. Проектирани са и реконструкции на 

водопроводната мрежа на предвидените улици.  

Предвидени са и ремонти на общински пътища и улици в селата. 

Направен е частичен ремонт на тротоарите и на предпазните ограждения по 

една от главните улици на града ул. „Александър Стамболийски“ и е предвидено 

продължаване на ремонтните дейности и през периода 2021-2027г. 

На територията на община Неделино няма изградена железопътна  

инфраструктура.  

Достъпът до територията на Община Неделино се осъществява единствено от 

автомобилен и автобусен транспорт. Общата оценка на транспортната система е 

незаводолителна. Пространствената организация на пътищата в общината не 

предоставя пряк и лесен достъп от общинския център до всички населени места. Някои 

населени места в зимните месеци остават без транспортен достъп. Дисперсното 

развитие на населените места затруднява допълнително достъпа до тях и изисква по-

голяма дължина на пътната мрежа, необходима за обслужването им. В някои случаи 

релефът прави изграждането на пътни връзки икономически несъобразно. 
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4.2. Водоснабдителна и канализационна система 

 

Водоснабдяване 

 

Всички населени места на територията на Община Неделино са водоснабдени. 

Водоснабдителни системи са изпълнявани през годините, паралелно с разрастването и 

благоустрояването на населените места. В по-голямата си част довеждащите 

водопроводи са изграждани от различни по вид и размери тръби, като 

преобладаващите са етернитовите тръби, на второ място стоманените и през 

последните години се използват и полиетиленови тръби, с които се изграждат нови и 

реконструират старите водопроводи. 

Вътрешната мрежа на гр. Неделино е разделена на три зони. Водоснабдяването 

се осъществява от помпена станция, намираща се в с. Крайна /община Неделино/. 

Помпената станция е пусната в действие през 80–те години и се състои от два броя 

/2бр./ шахтови кладенци: 

• шахтов кладенец I 

• шахтов кладенец ІІ 

Общия дебит на шахтовите кладенци І и ІІ варира в граници от 8- 10 л/сек. 

Около 65% от водопотреблението на населението в гр. Неделино се подсигурява 

шахтовите кладенци и ПС „Крайна“ . 

От помпената станция водата се подава до водоем висока зона, с вместимост 

V=700 куб.м. От водоема по гравитачен път се захранва по-голямата част от града. 

Останалата част от населението (35%) се водоснабдява от няколко други 

водоизточници: 

− Водоизточници (3бр.), каптирани на р. Мързянска /приток на р. 

Неделинска/ 

− каптаж 1 – с дебит около 0,95л/сек 

− каптаж 2 – с дебит около 1л/сек 

− каптаж 3 – с дебит около 0,95л/сек 

Общият им дебит възлиза на около 3л/сек. Водата от тези каптажи се подава до 

резервоар ниска зона, посредством етернитови тръби Ф200 с дължина около 6 км. 

Резервоара за Ниска зона е с вместимост от V=600 куб.м и чрез него се водоснабдява 

останалата част (35%) от населението в града. В този резервоар постъпва питейна вода 

от други водоизточници: 

− Каптаж „Шайдица” с дебит от 6 л/сек. до 10 л/сек. Дължината на довеждащия 

водопровод до водоема ниска зона е около 7 км., изпълнен с етернитови тръби 

Ф-150 мм; По трасето на водопровода са правени единични реконструкции на 

аварирали участъци. 

− Каптаж „Омарев дол” с дебит от 2,5 л/сек. до 13л/сек., Дължината на 

довеждащия водопровод до резервоара ниска зона е 3 км. Вид на тръбите Ф-

125мм етернитови. След резервоара, хранителната тръба е подменена с PEHD 

ф90мм. 

− Каптаж „Кандрев Дол“ – през последните години е изключен от 
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водоснабдителната система поради пресъхването на каптажа и нередовното 

водоотдаване от него. 

Водата постъпваща от водоизточниците до V=600 куб.м (за Ниска зона) и от 

резервоара до вътрешната водопроводна мрежа се осъществява по гравитачен път. 

Водата подавана от помпената станция „Крайна“, до резервоар Висока зона-гр. 

Неделино, е помпажна, като водопроводите са напорни с диаметър на тръбите от Ф-

130мм до Ф-160 мм, с обща дължина около 12 км. 

Около горецитираните водоизточници няма учредени санитарно-охранителни 

зони. 

 

Канализация 

 

От всички населени места, единствено град Неделино има частично изградена 

канализационна система, включваща канализационни колектори в централната градска 

част и единични довеждащи канализационни клонове до нея. 

Заустването на колекторите се осъществява на две места в основния 

водоприемник – река Неделинска. Няма изградена Пречиствателна станция за 

отпадъчни води. 

За останалите територии на града и другите населени места, битово отпадъчните 

води се отвеждат до най-близките прилежащи дерета или се използват септични ями. 

През последните години се отчита все по-често въвеждане на режим на 

водоснабдяването, вследствие на намаляването на дебита на основните водоизточници 

и неефективното управление и използване на водата. 

 

4.3. Енергийна инфраструктура 

 

Електрификацията в общината е реализирана постепенно през 60-те – 80-те 

години на XX в., адаптирана към спецификата на региона, в който липсва тежка 

промишленост и преобладава леката промишленост и битовата консумация.  

Собствеността на съоръженията в района е предимно на 

електроразпределителното предприятие - „Електроразпределение Юг“ КЕЦ Златоград. 

Основен захранващ източник е подстанция 110/20kV – Подстанция „Златоград“, 

през електропроводите „Неделино“ и „Старцево“. Осигурена е и връзка с Подстанция 

„Конски дол“, чрез електропровод „Пирийца“ и ВС „Старцево“, която може да се счита 

за резервен източник в случай на аварийна ситуация по основното захранване. 

Електроразпределителната мрежа 20kV е изградена предимно от въздушни ел. 

проводи на стомано-решетъчни стълбове с проводници от алуминий-стомана. 

Кабелните проводи са сравнително малко и с малка дължина, като са изградени 

предимно в централната част на гр. Неделино. 

Конфигурацията на схемата е съобразена с особеностите на региона, като са 

осигурени алтернативни възможности за захранване на региона от най-близките 

подстанции при аварийни ситуации, чрез системни връзки между тях, както и чрез 

връзки към Възловите станции „Неделино“ и „Старцево“. 

През 2018г. в община Heдeлинo започна подмяната на старото улично 
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осветление c нови енергоспестяващи LЕD осветителни тела. В цялата община са 

сменени над 1500 улични тела, за да се постигне осветеност на улиците през цялата 

тъмна част на денонощието. Предстои доизграждането му в селата Тънка бара и 

Козарка. Предвижда се и изграждането на фотоволтаична система на сградите на 

кметствата във всички села в общината, както и саниране и ремонт на сградите. По 

този начин ще бъдат намалени разходите за електроенергия, както и ще се използва 

чиста и възобновяема енергия. Планувано е и саниране на общински сгради в гр. 

Неделино. Изработени са проекти за енергийна ефективност на 2 жилищни блока в гр. 

Неделино, като се очаква финансиране от ЕС. 

 

 

4.4. Съобщителна мрежа 

 

Телекомуникационна инфраструктура 

 

Телекомуникациите на територията на община Неделино се осъществяват от 

Виваком. Всички части на общината са в системата за национално автоматично 

телефонно набиране. Телефонните услуги в общината са вече цифровизирани. 

Територията на общината е изцяло покрита с мобилни комуникации, като всички 

действащи мобилни оператори в страната предоставят телефонни услуги. 

 

Пощенски и куриерски услуги 

 

Пощата се намира в центъра на града заедно с АТЦ - теренно те са осигурени и 

задоволяват нуждите на общината. Частни фирми осъществяват куриерски услуги на 

територията на общината. 

 

Радио и телевизионно разпространение 

 

Територията на общината се покрива 100% от ретранслатори, които подават 

телевизионен сигнал до всички населени места. 

На територията на Общината има действащи частни кабелни оператори за 

телевизия и интернет. 

4.5. Достъп до интернет 

 

 Широколентовото покритие в България е над средните стойности за ЕС, но се 

наблюдава дисбаланс между гъсто населените места и слабо населените места. По-

отдалечените и слабо населени места в общината са затруднени в своите комуникации 

и в социален, и в икономически аспект, изолирани от обществения и културен живот в 

страната. Осигуряването на достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо 

населените и отдалечени райони цели преодоляването на тези тенденции и 

стимулиране на социалното сближаване. 

 На територията на община Неделино беше реализиран проект „Развитие на 

високоскоростен широколентов достъп в Р. България посредством изграждането на 
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критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, като част 

от трасето Смолян – Рудозем – Мадан – Златоград – Неделино. Изграденото трасе по 

Оперативна програма „Регионално развитие” ще служи като предпоставка и средство 

за развитието на нови икономически и социални дейности в района: за осъществяване 

на бизнес, за достъп до услугите на електронното правителство, за забавления и 

общуване. Проектът цели изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна 

инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на 

електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на 

широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на 

България. 

Една добра инициатива е тази на Европейската комисия за изграждане на 

безплатен високоскоростен безжичен Интернет достъп на обществени места WiFi4EU. 

Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на ЕС, които ще 

имат безплатен достъп до безжичен Интернет на обществени места, като паркове, 

площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове на територията на 

Съюза. Инсталирани са 5 Wi-Fi точки за достъп в град Неделино – спортна и детска 

площадка – „Горно Неделино“, централен площад и детска площадка до сградата на 

общината, градски парк „Николай Кауфман“ и автогара до него, спортна и детска 

площадка – „Долно Неделино“ и в двора на ТИЦ. 

 

 
 

Единствено в с. Върли дол няма осигурен достъп до интернет. 

 

4.6. Сметосъбиране и третиране на отпадъци 

 

Битовите отпадъци, събирани на територията на общината не се преработват 

преди крайното им обезвреждане. Единственият метод на обезвреждане, който се 

прилага е депонирането им на Регионалното депо за твърди битови отпадъци от 

общините Мадан, Златоград и Неделино, което е на територията на община Мадан. 

Информацията за количеството депонирани битови отпадъци предоставена от 

оператора на депото и от общинска администрация Неделино е представена в 

следващата таблица. 
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Депонирани битови отпадъци, в тонове 

 

Източник 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Община Неделино 999 т. 1026 т. 1165 т. 1202 т. 1290т. 

 

На територията на община Неделино има 16 населени места с население общ 

брой 6384 жители. За всички  населени места на Община Неделино има организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване 

(100%) се извършва от общината. Отпадъците на гр. Неделино се извозват четири пъти 

месечно, а на останалите населени места три пъти месечно. 
Общината разполага с 320 броя контейнери тип „Бобър" и 596 броя кофи тип 

„Мева". Генерираните битови отпадъци се транспортират за обезвреждане до 

Регионално депо за неопасни отпадъци Мадан. Община Неделино участва в 

Регионално сдружение съвместно с общините Мадан и Златоград. За транспортиране 

на отпадъците общината има издаден Регистрационен документ от РИОСВ Смолян с 

№11-РД-276-01  от 24.06.2019r.  Като член на Регионалното сдружение на общините 

Мадан, Златоград  и  Неделино, общината участва в изграждане на компостираща 

инсталация за биоразградими отпадъци и сепарираща инсталация за твърди битови 

отпадъци на територията на Регионално депо Мадан. 

Съгласно Заповед на кмета на община Неделино за определяне на обхвата на 

услугата по сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци от населените места 

цялото население е обхванато в система за организирано сметосъбиране след 2013 

година. 

Със заповеди на кмета на община Неделино са определени и лица, които да 

организират, контролират и отговарят за дейностите по събиране, транспортиране и 

почистване на отпадъците, включително речните корита и общинските пътища. 

Дейността по събиране и транспортиране на отпадъците за цялата община се извършва 

от общинско звено „Чистота". 

От 2006 година е преустановена експлоатацията на общинското депо в град 

Неделино, което е закрито и рекултивирано. Като част от техническата рекултивация 

на същото е изграден водосток, площадката е запръстена и затревена. 

 

5. Екологично състояние и рискове 

 

Атмосферен въздух 

 

В климатично отношение районът принадлежи към континентално- 

средиземноморската климатична област, южнобългарската климатична подобласт и 

Източнородопския нископланински климатичен район. В нископланинските участъци 

преобладава умерено-континенталния климат с подчертано влияние на Беломорието, 

докато в планинските територии се наблюдава понижение  на температурата, 

увеличение на количеството валежи и скоростта на вятъра. Средногодишната 

температура на въздуха е 12,2ºС. Климатът се отличава с умерено лято и сравнително 
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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 (28,4°С), а средномесечната минимална 

през януари (-2.1°С). Климатът в  общината се характеризира с дъждовна пролет, 

прохладно лято, слънчева есен, сравнително мека зима, голяма годишна амплитуда на 

температурата на въздуха (19,8°С). 

Средногодишната относителна влажност на въздуха е 68%, с  максимум  през  

ноември - 85%, а минимума е през август. Тринадесет 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.  Средногодишните  валежи  достигат 

обикновено до 1000 л/кв.м, но в последните години се констатира превишаване на тези 

количества, достигайки 1565,5 л/кв.м. през 2012 година и 1304,7 л/кв.м. през 2010 

година. Максималните валежни количества /в мм/ за времето от април до октомври се 

движат от 10,0 за 5 минути до 46,3 за 60 минути и 59,7 - за повече от 60 минути. 

Състоянието на атмосферния въздух е сравнително добро, защото липсват 

големи промишлени предприятия, които са основни източници на замърсяване на 

атмосферния въздух. Най-големи замърсители на атмосферния въздух са жителите на 

община, особено през зимния сезон, защото населението се отплява на твърдо гориво. 

Замърсяването е поголямо главно през зимния сезон, когато се повишава 

концентрацията на сажди и серен диоксид във въздуха. Поради малобройността на 

населението и релефа, тези замърсявания на въздуха не могат да бъдат определени като 

тежък проблем. Общината се отличава с нисък потенциал на замърсяване на 

атмосферния въздух. На територията ѝ липсват източници и условия за създаване на 

трайна зона на замърсен атмосферен въздух. 

Другият източник на замърсяване на въздуха през летния сезон е 

автотранспорта. Замърсяването е по-значително в общинския център - град Неделино, 

където трафикът е по-интензивен. 

В общината се извършват контролни замервания за  чистотата  на  атмосферния 

въздух чрез преносимите станции на РИОСВ Смолян. 

 

Води 

 

През територията на общината минава река Неделинска, която се влива в река 

Върбица. По-големи реки са река Мързянска и река Тикленска. 

За водоснабдяване на община Неделино се използват подземни и каптирани 

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

недостиг на вода през лятото.  

Състоянието на водните ресурси се определя от качеството на повърхностните 

води, подпочвените води, питейните води и отпадните води. Основно влияние върху 

състоянието на повърхностните и подземни води оказва заустването без пречистване в 

естествените водоизточници, нерегламентирано натрупване на твърди битови 

отпадъци и нерегламентирани сметища, използване на изгребни и септични ями от 

населението, поради липса на изградена канализационна мрежа. 

Подземните води на територията на Община Неделино са застрашени от 

замърсяване с вредни вещества вследствие на инфилтрация на атмосферни валежи и 
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замърсени повърхностни води, както и недостатъчно пречистени отпадъчни и 

подземни води от стопански и битови дейности. Възможен е и пренос на замърсители 

чрез почвите, посредством отпадъци от нерегламентирани сметища и нерекултивирани 

депа за отпадъци. Друга замърсяваща дейност представлява и нерегламентираното 

водовземане от подземни води. 

 

Състояние на питейните и отпадъчни води Водоснабдяване 

 

Потенциалът на подземните водоизточници е достатъчен за покриване на 

питейните, битовите и други нужди на населението. Хидроложката характеристика на 

водоизточниците е благоприятна за поддържане на стабилен качествен състав на 

водите. Проучванията показват, че човешките дейности до този момент не оказват 

голямо негативно влияние върху състоянието на подпочвените води. Повърхностните и 

подземни води в Община Неделино имат добри питейни качества. 

 

Канализация 

 

В община Неделино 70% от населението се ползва от изградената 

канализационна мрежа. Приоритет в инвестиционната екологична програма на община 

Неделино е изграждането, а където е необходимо и реконструкция на 

канализационната мрежа и завършване на строителството на отвеждащи колектори. 

Към настоящия момент съставните населени места на община Неделино не разполагат 

с нормална канализация за отпадните битови води. Сградния фонд се обслужва от 

попивни ями и частични канализации, които се заустват в прилежащите дерета. 

Необходимо е цялостно изграждане на канализационна мрежа в тези села. 

В общината няма изградени както пречиствателни станции 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. 

 

Състояние на земите и почвите 

 

На територията на страната преобладават канелените горски почви, а по 

високите планински склонове преобладават тъмно и светло кафяви горски почви. По 

поречието на реките почвите са алувиално-ливадни и хумусни.  

Източници на замърсяване на земите и почвите са от: 

− моторни превозни средства от емисиите от дизелови и бензинови 

двигатели;  

− изсичане на дървесна растителност, която да доведе до почвена ерозия; 

− ветрова и водна ерозия; 

− газове от изгарянето на твърди и течни горива, които попадат в почвата 

под формата на киселинен дъжд; 

− локални замърсявания с отпадъци; 

− производство на нитратна земеделска продукция и отпадъци от 

селскостопанска дейност; 

− изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани места или 
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отпадъци, които се съхраняват неправилно и има опасност да замърсят 

почвите и да попаднат в подпочвените води. 

Няма големи замърсявания на почвата от селскостопанска или битова дейност. 

Замърсяванията са предимно с локален характер – около нерегламентирани сметища. 

Не са налични стари замърсявания върху почвите.  

Почвите не са замърсени и са с добри показатели и качества, подходящи за 

отглеждане на различни селскостопански култури. 

 

Анализ по фактори на въздействие 

 

На територията на община Неделино се генерират предимно битови и 

строителни отпадъци, като най-голямо е количеството на битовите отпадъци. Твърдите 

битови отпадъци се състоят от органични и неорганични съставки. Съотношението на 

компонентите в състава на отпадъците е променливо и зависи от броя на населението, 

дейността на неселението като източник на образуване и икономическото положение 

на региона. 

Битовите отпадъци, събирани на територията на общината не се преработват 

преди крайното им обезвреждане. Единственият метод на обезвреждане, който се 

прилага е депонирането. Съоръжението, което се използва е Регионално депо за твърди 

битови отпадъци от общините Мадан, Неделино и Златоград. 

Образуваните строителни отпадъци на територията на Община  Неделино  са 

предимно от строителна дейност на юридически лица и ремонт на жилищни сгради на 

физически лица. Земните маси, отделени при изкопни дейности, се оползотворяват 

като обратен насип за изграждащи се подпорни стени и кариери. 

Изискванията за третиране и оползотворяване на утайки от ГПСОВ не са 

задължителни за община Неделино, защото тя не разполага с изградена пречиствателна 

станция за отпадни води, поради което не се генерират утайки. 

Изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци  на 

територията на лечебните и здравни заведения са регламентирани с Наредба №1 от 

09.02.2015г. 

На територията на община Неделино има една клинична лаборатория, три 

стоматологични кабинета и четири лекарски практики. Медицинските отпадъци, които 

се генерират от тях се събират , предават и съхраняват без да се третират на 

Дружеството ,,Рамус Медикъл" ЕООД-гр. София, което притежава регистрационен 

документ №12-РД- 1392-ОО/12.08.2015г. за транспортиране (събиране и 

транспортиране) по чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО, издаден от директора на РИОСВ-София. 

 

Защитени територии и биоразнообразие 

 

Запазената чиста природа на община Неделино и разнообразните екосистеми са 

едно от най-големите богатства на общината. 

 По състав горите са смесени. На северните изложения се срещат - бук, габър, 

горун, а на южните - бял и черен бор, смрадлика и зановец и др. Върху речните 

наносни терени виреят черна върба, ива, бъз, келяв габър, благун и други. 

Има наличие и на диви орхидеи, пролетно ботурче, планинско кокиче, родопско 
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подрумиче и много други редки растения. 

Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка  за 

развитие на пчеларството. 

Животинският свят в района се отнася към централния фаунистичен район. 

Със Заповед на министъра на МОСВ от 12.08.2008г. е обявена за защитена 

местност „Пещера - Годумска дупка“. Защитената  местност  „Пещера -  Годумска  

дупка“, с площ 4,2 хектара се намира в землището на гр. Неделино, северозападно от 

него. 

Представлява малък дол, където се разкриват протерозойски мраморизирани 

варовици. В тях е пещерата Годумска дупка. Релефът е планински и силно разчленен. 

Защитена местност “Света Неделя” с територия 21.129 ха. Попада в 

териториалния обхват на общините Златоград и Неделино. 

В община Неделино няма чувствителни екосистеми. 

 

Шум и вибрации, радиация и нейонизиращи лъчения 

 

Не са установени и регистрирани източници на вредни въздействия от шум и 

вибрации върху околната среда. 

Няма налични данни за измервания на радиационни и йонизиращи лъчения на 

територията  на община Неделино и установени източници на такива. 

 

6. Административен капацитет 

 

Административното обслужване се осъществява от община Неделино, гр. 

Неделино, ул. “Александър Стамболийски” №104. 

Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, гр. Златоград. Районът на 

действие на съда включва две общини - Неделино и Златоград. 

Други структури са: 

− Общинска служба “Земеделие” гр. Неделино; 

− Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Неделино. 

Административните сгради на представителните структури са разположени в 

централна градска част. 

На територията на останалите селища административното обслужване е 

представени от сградите на кметствата и пощите. 

Прозрачното и ефективно управление на процесите в Община Неделино е 

ключов елемент за изграждане на обществено доверие, насърчаване на 

сътрудничеството, стимулиране на иновациите и подобряване управлението на 

публичните средства. Оценката на изпълнението е важна както за администрацията, 

така и за гражданите, защото при първите това е начин за справедливо разпределение 

на ресурсите, а при вторите отговаря на очакванията за повече отчетност и 

прозрачност.  

Числеността на Общинска администрация – Неделино е 52 щатни бройки.  

Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са дефинирани 

от „Устройствения правилник на Общинска администрация Неделино”,  утвърден от 
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Кмета на общината и е разработен съгласно принципите и изискванията, произтичащи 

пряко от разпоредбите на: Конституция на Република България; Европейската харта за 

местно самоуправление и Закон за местното самоуправление и местната 

администрация; специализираната нормативна уредба имаща пряко отношение към 

организацията и дейността на общинската администрация, както и правилници, 

наредби, вътрешни правила за дейността, действащи в рамките на административната 

структура и на територията на Община Неделино. Действащите нормативни актове и 

правилници в административната структура на общината представляват добра основа 

за ефективното и ефикасно осъществяване на ежедневната оперативна дейност на 

администрацията. Кметът на община Неделино е орган на изпълнителната власт в 

общината. Той е избран мажоритарно с втори мандат от 4 години. Неговата дейност се 

подпомага от: 

• Заместник кмет  

• Секретар на община   

• Обща администрация 

• Специализирана администрация 

• Директор Дирекция "Финансово -счетоводна дейност,  бюджет, човешки 

ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване"-той и 

гл.счетоводител 

• Директор Дирекция  "Строителство и благоустройство на територията" - той  

и гл.архитект 

• Директор Дирекция "Икономическо развитие, обществени поръчки и 

хуманитарти дейности" 

Общинската администрация се  разделя на обща и специализирана. Общата 

администрация осигурява технически дейности на органите на местната власт и на 

специализираната администрация и извършва дейности по обслужването на 

гражданите, физическите и  юридическите лица. Специализираната администрация 

подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната 

власт. 

 Структурата на дирекциите на общината изглежда балансирана и покрива, 

всички основни функции и отговорности на общинската администрация. Те най-общо 

могат да бъдат сведени до:  

• Управление на отпадъци;   

• Изграждане и поддръжка на общинската инфраструктура;  

• Ефективното функциониране на извънградски транспорт;  

• Стратегическо планиране на развитието. Териториално развитие и устройствено 

планиране, съобразени с екологичните, историческите, социалните и други специфики 

на община Неделино;  

• Поддържането и развитието на местни спортни, туристически и други обекти за 

отдих, обекти на културно-историческото наследство;  

• Изграждане, поддържане и добро управление на сградите общинска 

собственост включително общинските училища, детски градини, социалните 

заведения, центровете за социални грижи, на културните, исторически и архитектурни 

паметници от общинско значение;   

• Организация и развитие на културни дейности вкл. развитие и управление на 

местни културни институти изцяло или частично собственост или на подчинение на 

общината;  

• Предоставяне на административни услуги, планиране и управление на местните 

данъци и такси;  
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• Управлението на кризи;  

• Функциите по управление на здравеопазването, образованието, социалните 

дейности културата споделено с държавата.                                                                                              

 Дейността на общинската администрация се контролира от Общинския съвет, 

който се състои от Председател и 12 члена, представители на различни политически 

партии и на различни териториални и социални общности. 

Общинския съвет е колективно действащ орган с обща компетентност. Състои 

от общински съветници избрани пряко от населението на Община Неделино. 

Общинския съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на 

Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, 

както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Неделино, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община 

Неделино. 

Към Общинския съвет функционират  6 постоянни комисии: 

1 . Постоянна комисия по Бюджет и финанси. 

 С направления и правомощия:  

Бюджет; Местни данъци и такси; Общинска собственост; Икономическо развитие ; 

Селско и горско стопанство; Нормативна база по финанси. 

2.Постоянна комисия по Устройство на територията.  

С направления и правомощия:  

Устройство и развитие на територията; ПУП; ТСУ; Благоустройство; Архитектура; 

Кадастър ; Строителство; Реставрации; ВиК; Нормативна база.  

3. Постоянна комисия по Здравеопазване,екология и социална политика.  

С направления и правомощия:  

Здравеопазване; Доболнична помощ; Спешна помощ; Политика за здравни кадри; 

ЦОП; ЦНСТПЛФУ; ЦСРИ ; Превенция; Наркомания; Алкохолна 

зависимост;Здравословен начин на живот; Детски ясли; Нормативна база; Социална 

политика и НПО.  

4. Постоянна комисия по Образование, култура и човешки ресурси . 

 С направления и правомощия:  

Образование, Училищна мрежа, Детски градини, Извънучилищна дейност, 

Читалища, Културни прояви, Вероизповедание, Административно и информационно 

обслужване; Квалификация; Международно сътрудничество.  

5. Постоянна комисия по младежки дейности, спорт и туризъм. 

 С направления и правомощия:  

Младежки инициативи ; европейска харта за участие на младите хора ; транспорт ; 

туризъм, туристически маркетинг, спортна база, масов спорт, спортни клубове.  

6. Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество.  

С направление и правомощие:  

Прилагане на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобитото имущество.  

    

В Програмата са очертани следните цели:  
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• Община Неделино – ефективна и модерна администрация с внедрено 

комплексно административно обслужване  за гражданите и бизнеса;  

• Спазване принципите за ефективност, ефикасност и икономичност при 

управлението на  финансовите ресурси при спазване на строга бюджетна 

дисциплина;  

• Изпълнение на комплекс от мерки за възстановяване и развитие на 

инфраструктурата на община Неделино, насочени към подобряване на 

жизнената и екологична среда;  

• Поддържане в добро работно състояние на хардуера и софтуера в 

Община Неделино. 

Ограничаване на несъбраните вземания чрез засилване на данъчния контрол; 

• Ефективно изпълнение на утвърдения годишен план – график за 

обществени поръчки.; 

• Ефективно изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост;  

• Реализиране на образователни политики в подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в общинските детски градини и училища. ; 

• Провеждане на социално-превантивна дейност срещу протиообществени 

прояви на малолетните и непълнолетните;  

• Идентифициране потребностите на общността и необходимостта от 

разширяване на предоставяните социални услуги;.  

• Стимулиране на физическата активност и превенция на заболяванията при 

децата и младите хора;  

• Успешно реализиране на културния календар на община Неделино – в 

съответствие с приоритетните области за съответната година;  

• Подобряване на физическата активност и дееспособност при деца и 

подрастващи; 

• Намаляване на фактори на нездравословен начин на живот, чрез редовен трени-

ровъчен и учебно-възпитателен процес.  

Тя се състои от кмет на община, кмет на кметство, кметски наместници, един 

заместник-кмет, секретар, главен архитект, Общински съвет - Неделино, обща и 

специализирана администрация. 

Служителите на ръководни длъжности най-общо ръководят, планират, 

организират, контролират и координират съответното структурно звено. Служителите 

на експертни длъжности изготвят становища по проекти на нормативни актове, на 

стратегии, концепции и проблеми; участват в разработването на нормативни актове от 

местно значение, на стратегии, концепции и програми; събират и обработват 

информация; изготвят анализи и прогнози; прилагат законодателството; правят 

предложения за решаване на управленски проблеми; осъществяват контролни 

функции. Служителите, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции, 

подпомагат и осигуряват дейността на служителите на ръководни длъжности и на 

някои други служители, заемащи по-високи длъжности в общинската администрация. 

Организацията и дейността на общинска администрация е регламентирана в 

Устройствен правилник, при съобразяване със законовите и подзаконовите нормативни 
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актове. Структурата и организацията на администрацията е по направления, дирекции 

и отдели. 

Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, 

работещи по трудово правоотношение. 

Качеството на публичната администрация има пряко отражение върху 

икономическата среда и е ключов фактор за насърчаване на производителността, 

конкурентоспособността и икономическия растеж. През последните години 

общинските администрации са изправени пред трудно предизвикателство – от една 

страна фискалните ограничения, резултат от влошената икономическа обстановка, 

налагат намаляване на разходите за провеждане на публични политики, а от друга 

търсенето на обществени услуги и подкрепа от общините и държавата нараства. 

Гражданите имат все по-големи очаквания към институциите, свързани с 

осигуряване на повече публичен контрол върху тяхната дейност, подобряване 

качеството на предоставяното обслужване и гарантиране на по-висок стандарт на 

живот. Постигането на нужния баланс е нелека задача, която изисква мобилизиране на 

съществуващия граждански, политически и административен потенциал. Въпреки 

безспорните позитиви на общинската администрация, стремежът към непрестанно 

развитие и усъвършенстване изисква да се идентифицират и съществуващите 

проблеми, чието преодоляване ще спомогне за допълнително повишаване на 

ефективността и ефикасността в нейната работа. Необходима е администрация, която 

да е в състояние още на ранен етап да анализира и дефинира възникващи проблеми в 

обществото, да предлага мерки за тяхното разрешаване и да ги осъществява успешно. 

Администрация, която да изпълнява по-добре своите функции по един структуриран 

начин, както и механизъм за непрестанен диалог с обществото, за да бъдат адекватно 

отчитани и хармонизирани интересите на различните групи. За да стане това, следва да 

се предвидят цели и средства за адаптиране на структурите на общинското и 

държавното управление към динамично променящите се нужди на гражданите и 

бизнеса, с оглед развитие на гъвкава, модерна, иновативна и отзивчива администрация. 

Основен проблем в управлението е, че голяма част от стратегическите 

документи не са финансово и ресурсно обезпечени. Важно място в работата на 

администрацията е общуването с медиите като посредник между управлението и 

гражданите. Споделя се информация по конкретните политики и решения, но е 

необходимо по-ефективно да се използват обществените медии за информиране на 

обществото по ключови политики. 

Наред с достиженията в областта на осигуряването на достъп до обществена 

информация, трябва да се отчете, че към момента въпреки броя и големия обем на 

заявленията за достъп до обществена информация е отговорено на всички. Няма откази 

и забавяне в отговорите. Няма действащи общи принципи и правила, осигуряващи 

достъпност за повторна употреба  на  информацията  от  обществения  сектор,  което  

затруднява нейното използване за търговски или нетърговски цели, различни от 

първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията на 

организация от обществения сектор.  Първичните  данни,  събрани  чрез  публично  

финансиране, реално не са достъпни в интернет и не се споделят с други 

администрации. Това ограничава достъпа на гражданите и бизнеса до публична 
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информация и създава разходи за набавяне на вече съществуваща информация. В  

частност, промените в европейското законодателство задължиха публичните органи и  

организации да публикуват в интернет, в годен за повторна употреба формат, 

събираната от тях информация. Няма ясно дефинирани правила и технически насоки  

за предоставяне на данните, с оглед на осъществяването на пълноценен достъп до 

публичната информация. Основен елемент постигането на стратегическите цели на 

Общината е капацитетът на общинската администрация.  

Въпреки че в общинската администрация работят високо квалифицирани 

служители, анализът показа, че е необходимо още да се работи за тяхната 

мотивираност и ангажираност за постигането на стратегическите цели на общината. 

Повишаването  на  капацитета  на  общинската  администрация  по  отношение  на 

планирането, изпълнението и отчитането на стратегически програми и проекти е 

фокусирано главно върху Структурните фондове на ЕС. 

В тази връзка е необходимо повишаване капацитета на общинската 

администрация за планиране, изпълнение и  мониторинг  на  публични  политики,  

базиран  на  данни  чрез провеждане на практически обучителни сесии. Предложенията 

за подобряване процеса на управление на данни и оптимизиране на администрацията  

за постигане  на  секторните  и  хоризонтални  политики  ще доведат от една страна до 

повишаване на прозрачността и отчетността, повишаване капацитета и  

удовлетвореността  на  служителите,  а  от  друга  до  възможности  за разширяване на 

гражданското участие. 

Електронно управление – Общинската администрация следва да се изправи пред 

предизвикателството да въведе съвременните технологии в своята работа. Развитието 

на електронното управление се осъществява с бавни темпове, а възможностите за 

предоставяне на услуги по електронен път са незадоволителни. Основните пречки за 

доброто развитие на електронното управление се изразяват в липсата на 

стандартизация и унификация – съществува голяма вариация в самото разбиране на 

практиките и механизмите за въвеждането на електронното управление в различните 

институции. Наблюдават се съществени проблеми с инфраструктурата – част от 

системите на различните институции не са съвместими, някои от тях са остарели и не 

могат да бъдат интегрирани. Липсват взаимодействие и възможности за обмен на 

данни между различните системи на институциите. Не се спазва задължението от 

страна на административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и 

организациите, предоставящи обществени услуги, да не изискват от гражданите и 

организациите представянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а 

да ги изискат служебно от първичния администратор. 
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Структура и численост на общинската администрация – гр. Неделино, одобрена 

с Решение № 63/27.04.2020 г. на ОбС – Неделино. 

 

Наименование на структурата Численост 

А. Ръководство  

Кмет на община 1 

Зам.-кмет на община 2 

Секретар на община 1 

Б. Длъжности – пряко подчинени на кмета на община Неделино и 

зам.-кметовете 
1 

Юрисконсулт, той и публичен изпълнител 1 

Финансов контрольор 1 

Гл. специалист „Шофьор на кмета и охрана“ 1 

В. Обща администрация 1 

Дирекция „Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки 

ресурси, местни данъци и такси и административно правно 

обслужване“ 

 

Директор дирекция „Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки 

ресурси, местни данъци и такси и административно правно обслужване, 

той и главен счетоводител“ 

1 

Главен експерт „Счетоводител и бюджет“ 1 

Главен експерт „Човешки ресурси“ 1 

Главен експерт „Административно обслужване, местни данъци и такси“ 1 

Главен специалист „Счетоводител-касиер“ 1 

Главен специалист „Счетоводител и счетоводно отчитане на проекти и 

програми“ 
1 

Старши счетоводител и счетоводно отчитане на проекти и програми“ 1 

Главен специалист „Информационно обслужване и деловодство“ 1 

Главен експерт „Общинска собственост“ 1 

Юрисконсулт ОбА 1 
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Главен експерт „Канцелария на ОбС“ 1 

Главен експерт „Канцелария на кмет, той и връзки с обществеността“ 1 

Г. Специализирана администрация 1 

Дирекция „Строителство и благоустройство на територията“  

Директор дирекция „Строителство и благоустройство на територията, 

той и гл. архитект“ 
1 

Главен инженер 1 

Главен експерт „Земеделие и административно обслужване“ 1 

Главен експерт „Опазване на околната среда, екология и проекти“ 1 

Главен специалист „Кадастър и регулация, чертожник и инвеститорски 

контрол“ 
1 

Главен специалист „Инвеститорски контрол и незаконно строителство“ 1 

Главен специалист „Инвеститорски контрол и дейности по устройство 

на територията“ 
1 

Главен специалист „Административно обслужване и архив“ 1 

Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и 

хуманитарни дейности“ 
 

Директор дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и 

хуманитарни дейности“ 
1 

Юрисконсулт по обществени поръчки 1 

Главен експерт „Отчетност по програми и проекти“ 1 

Главен експерт „Стопански дейности и туризъм“ 1 

Главен експерт „Програми, той и ИТ специалист“ 1 

Главен експерт „Социални дейности и проекти“ 1 

Главен експерт „Образование, здравеопазване, младежки дейности и 

спорт“ 
1 

Главен експерт „Култура и социални дейности“ 1 

Главен експерт „ГРАО“ 1 

Главен специалист „Програми и мерки по заетост“ 1 
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Кмет на кметство  

Кмет на кметство Средец 1 

Кметски наместници  

Кметски наместник Кочани 1 

Кметски наместник Оградна 1 

Кметски наместник Кундево 1 

Кметски наместник Изгрев 1 

Кметски наместник Гърнати 1 

Кметски наместник Диманово 1 

Кметски наместник Върлино 1 

Кметски наместник Козарка 1 

Кметски наместник Еленка 1 

Кметски наместник Върли дол 1 

Кметски наместник Бурево 1 

Кметски наместник Тънка бара 1 

 

Административни услуги 

Община Неделино предоставя широк спектър от административни услуги при 

използване на административно-информационна система с активирана функция за 

контрол на сроковете за изпълнение на услугите.    

Служителите от звената за административно обслужване във фронт-офиса могат 

да изискват незабавно предоставяне на информация и/или документи от другите звена 

в административната структура, когато тя е необходима за извършване на справки и 

предоставяне на документи при административно обслужване на място. По този начин 

е постигнато предоставяне на качествени услуги на възможно по-голям брой граждани, 

осигуряване на благоприятна бизнес среда, както и повишаване удовлетвореността на 

крайните потребители на административните услуги. 

С цел подобряване качеството на административните услуги, има приети 

вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община 

Неделино, които служат за регулиране на звената при осъществяване на 

административното обслужване на потребители, както и за регламентиране на 

характера и последователността на извършваните от тях дейности. 

 Административното обслужване в рамките на Община Неделино се 

осъществява при спазване на принципите, установени от Административно-

процесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното 

обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за 
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Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи 

нормативни актове в Република България, като се гарантира:  

• равен достъп до административните услуги и информация за 

административното обслужване в Община Неделино ;  

• осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и 

действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното 

обслужване;  

• приложение на установени стандарти за качество на административното 

обслужване;  

• координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от 

подобряване на административното обслужване;  

• периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на по-

требителите;  

• осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни 

услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на 

информация, интернет;  

• служебно събиране на информация;  

 Съгласно Единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавна 

агенция „Електронно управление“ община Неделино се включи в системата за 

електронен обмен на документи ( СЕОС) между администрациите в Република 

България в изпълнение на задачите за създаване на електронно правителство, като на 

100 % кореспонденцията между администрациите се извършва електронно. Извършена 

е регистрация и в системата за електронно връчване. 

 Административното обслужване в рамките на Община Неделино се 

осъществява чрез Център за административно обслужване (ЦАО), находящ се на 

следния адрес гр. Неделино, ул. „ Александър Стамболийски“ № 104, сградата на 

Общинска администрация – първи етаж.  

 Изготвен е Административния регистър на всички услуги, които община 

Неделино предоставя. През 2019 година продължи процеса за подобряване качеството 

на административните услуги чрез въвеждането на електронни услуги, включване в 

системата RegiX за достъп до регистрите на определени държавни администрации, 

като по този начин от потребителите на административни услуги няма да се изискват 

предоставяне на документи, достъпът до които администрацията на община Неделино 

ще може да си набави чрез системата RegiX.  

        

Човешки ресурси.  

 Числеността на общинската администрация е одобрена на Общински съвет по 

предложение на Кмета на Общината. Дейността на администрацията се осъществява от 

държавни служители и останалите са служители по трудово правоотношение 

разпределени в три дирекции. 

 Служителите в общинската администрация отговарят на съответните 

образователни и квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност.  

 Като цяло може да се каже, че наличният човешки ресурс количествено 

отговаря на структурата на общинската администрация, което създава предпоставка за 

обезпечаване на всички работни процеси. Възможните оптимизации на структурата са 
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в посока на привличане на временно наети и стажанти, от които в последствие да се 

прави подбор на бъдещи кадри за администрацията.  

 Развитие и утвърждаване на административен капацитет като основен фактор за 

постигане на стратегическите цели на управлението на общината е свързан с 

повишаване знанията и експертизата на административните служители. За повишаване 

на специфичните умения и професионалната квалификация на служителите в 

общинската администрация се осъществява специализирано обучение на служителите 

в администрацията. Това обучение, обаче, не се планира на базата на предварително 

извършен анализ на потребностите от обучение на служителите. 

 Препоръчително е да се извърши одит на човешкия ресурс на общинската адми-

нистрация, като аналитично се проследят нивата на текучество на служителите, 

средната възрастова граница, образование и каква част от вече обучените служители 

напускат администрацията, биват съкратени, уволнени или пенсионирани. Този анализ 

следва да се съвмести с проучване на потребностите на администрацията от обучение. 

Въз основа на тези данни, както и на данните от атестациите на служителите и 

годишните планове за обучение, може да се провежда цялостната политика за 

управление на човешкия ресурс на администрация. От друга страна, одитирането на 

човешките ресурси дава възможност да се прецени необходимостта от допълнителен 

ресурс и външна експертиза, да се вземат адекватни решения по отношение на 

структурни и функционални промени в администрацията, да се оптимизира 

разпределението на отговорности и правомощия и тяхното обвързване с динамиката на 

квалификационните изисквания за съответните длъжности. 

 

Граждански сектор.  

 Основна насока в работата на администрацията на община Неделино е 

синхронизиране на дейността си с неправителствените организации на местно, 

регионално и национално ниво. Особено важно е стимулирането на съвместни 

инициативи за устойчиви партньорства в полза на населението и бизнеса. 

 Общинската администрция може и винаги оказва помощ на НПО за решаване 

на проблеми на общината в следните направления:  

• Икономика – браншови организации на предприемачи, строители, инженери, 

архитекти, туристически деятели, търговци, занаятчии и др.;  

• Култура и образование – организации, допринасящи за културния облик и 

живот на града и за повишаване на знанията и уменията на различни възрастови, 

професионални и социални групи;  

• Младежки организации – работещи в областта на младежките дейности  

Анализ на изпълнението на общинския бюджет. 

 Анализът е изготвен въз основа на данните за изпълнението на бюджета за 

периода 2020 година. Той се осъществява в три направления – нарастване на общия 

бюджет на общината, анализ на приходите, анализ на разходите. Целта на този анализ 

е да покаже тенденциите в най-важните бюджетни категории за последните четири 

години.  
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Финансови показатели за 2017г. - 2020г. 

Показател отчет отчет отчет отчет 

  2017 2018 2019 31.12.2020 
Годишен размер на плащанията 

по дълга х х     

Приходи 783 830 475 059 543 989 643 387 

Обща изравнителна субсидия  505 900 505 900 864 400 637 100 

Размер на приходите и общата 

изравнителна субсидия   1 289 730 980 959 1 408 389 1 280 487 

Съотношение на плащанията 

по дълга към средногод. размер 

на приходите и общата 

изравнителна субсидия за 

последните 3 години  (до 15%) х х 0,0% 0,0% 

Наличните към края на годината 

задължения за разходи х х 5 081 137 1 1475 20 

Размер на отчетените разходи  6 724 353 6 533 542 7 524 994 10 232 061 

Съотношение на наличните 

към края на год. задължения за 

разходи към средногод. размер 

на разходите за последните 4 

години. (до 15%) х х 77,7% 14,8% 

Наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи х х 5 379 810 1 172 848 

Размер на отчетените разходи  6 724 353 6 533 542 7 524 994 10 232 061 

Съотношение на наличните 

към края на год.  поети 

ангажименти за разходи към 

средногод. размер на разходите 

за последните 4 г.  (до 50%) х х 82,3% 15,1% 

Налични в края на годината 

просрочени задължения х х 3 139 505 123 630 

Размер на отчетените разходи  х x 7 524 994 10 232 061 

Съотношение на наличните 

към края на годината 

просрочени задължения към 

отчетените за последната год. 

разходи.  (до 5%) х х 42% 1% 

Бюджетно салдо х 294 931 465 305 1 267 542 

Начислени задължения (облог) с 

приспадната отстъпка за данък 

върху недвижимите имоти 

(ДНИ) за текущата година  х х 30 259 31 227 

Плащания за ДНИ за текущата 

година х х 22 619 28 728 

Събираемост на данък върху 

недвижимите имоти (ДНИ) х х 74,8% 92,0% 

Начислени задължения (облог) с 

приспадната отстъпка за данък 

върху превозните средства 

(ДПрС) за текущата година  х х 225 825 245 430 

Плащания за ДПрС за текущата 

година х х 169 675 237 058 
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Събираемост на данък върху 

превозните средства (ДПрС) х х 75,1% 96,6% 

Осреднено равнище на 

събираемост на ДНИ и ДПрС х х 74,9% 94,3% 

 

.    

 Заключение: Като цяло анализът показва балансирана и устойчива финансова 

по-литика при изпълнение на социално-икономическите дейности в общината.  

 Доброто развитие на местната администрация е видимо от значителното 

подобряване на Рейтинга на активната прозрачност на общините през последните пет 

години. В рамките на област Смолян, рейтинг на община Неделино – 57.5 %, 

повишавайки се с 41,5 %  от 2015година. 

• Анализът на структурата на администрацията, разпределението по длъжности и 

определените функции показва, че съществува добра осигуреност, качество и 

ефективност на оперативната дейност на Общината, добро качество на предоставяните 

услуги /на физически и юридически лица/ и ефикасност по отношение провеждането и 

мониторинга на изпълнението на конкретни местни политики;  

• Има потенциал за развитие на ефективни механизми за координация и 

субординация между отделни звена в общинската администрация;  

• Наличие на финансов капацитет за управление и реализация на целите и 

приоритетите на ПИРО. 

• Осигуреност със правилници и документи, поддържащи високо качество на 

извършваните от общинската администрация функции;  

• Съществува партньорство между общинската администрация и бизнеса, които 

подкрепят местната власт за реализиране на общинските политики и на конкретни 

проекти.  

• Структурата на общинската администрация разполага с относителна 

адаптивност към измененията на външната среда;  

• Лидерство на общината по отношение на предоставяните електронни услуги. 

Много добра работа с НПО. 

Съществуващи проблеми.  

• Няма ефективно действаща система за обучение, квалификация и стимулиране 

на служителите от общинската администрация;  

• Съществува недостиг на експертиза и инициатива за привличане на финансови  

средства, поддържане на ефективен взаимноизгоден диалог с бизнеса и прилагане на 

публично-частни партньорства;  

• Необходимо е задълбочаване на междуобщинското сътрудничество. Община 

Неделино би могла да установи по-тясно сътрудничество със съседните общини, с цел 

реализиране на ефективни и печеливши проекти от взаимен интерес.  

 

• Технически услуги 

− Издаване на заверени копия от документи /За проекти, преписки и др./ 

− Издаване на скица за недвижим имот, вкл. и от застроителен план 

− Издаване на скица за квартал 

− Заверка на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца 
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− Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 

виза за проектиране (чл. 140, ал. 2 от ЗУТ) 

− Издаване на скица за недвижим имот по отменени планове 

− Удостоверение за регулационно или кадастрално положение на имот 

− Съгласувателно писмо за промяна предназначението на земеделски  

земи и изкл. от горския фонд 

− Становище на гл. архитект, че за обекта не е необходимо издаване на 

разрешение за строеж 

− Одобряване на инвестиционни проекти (чл.145, ал.1) за издаване на 

разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения (чл.148, ал.1, чл.152 от ЗУТ и 

узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ), включително и 

идейни проекти, по които се издава разрешение за строеж 

− Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 

съществуващи сгради и помещения (чл.148, ал.1, чл.152 от ЗУТ и 

узаконяване на строежи по §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ), включително и 

идейни проекти, по които се издава разрешение за строеж 

− Издаване на разрешение за строеж на обекти, за които не се изисква 

одобряване на инвестиционни проекти (чл.147, ал.1 от ЗУТ) – 

включително огради 

− Издаване на разрешение за възлагане на изработване на ПУП (чл.124, 

ал.2 от ЗУТ) 

− Одобряване и обявяване на проекта за ПУП (чл.124 и чл.129 от ЗУТ) 

− Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и 

елементи на градското обзавеждане, които не са свързани трайно с 

терена (чл.56 от ЗУТ – в частни имоти) 

− Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от 

ІV и V категория (чл.177, ал.3 от ЗУТ) 

− Издаване на акт за узаконяване на строеж (§ 184 от ПЗР към ЗИД на 

ЗУТ) 

− Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и 

тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства (чл.72 от ЗУТ) 

− Издаване на удостоверение за степен на завършеност (чл.181 от ЗУТ) 

− Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, 

застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно 

отношение (чл.195 от ЗУТ) 

− Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен 

имот (чл.200 от ЗУТ) 

− Издаване на удостоверение за реално определени части от сграда 

(чл.202 и чл.203 от ЗУТ) 

− Издаване на становище и изготвяне на проект за делба или обединяване 

на ПИ или проект за определяне на  части от сграда за делба 

− Допускане(разрешаване) изработването на комплексен доклад за 
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инвестиционна инициатива на основание чл.150 от ЗУТ 

− Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на 

основание чл.150 от ЗУТ 

− Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (§ 16 от ДР на ЗУТ 

и § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ) 

− Издаване на удостоверение за идентичност 

− Приемане и заверяване на екзекутивна документация - на основание 

чл.74 ал.3 във връзка с чл.175 ЗУТ 

− Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на 

строеж и откриване на строителна площадка - на основание чл.157 от 

ЗУТ 

− Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване 

удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и 

V категория (чл.177 от ЗУТ) 

− Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право - На 

основание чл.192 ал. 8 и  чл. 193 ал.10 от ЗУТ 

− Издаване на удостоверение за ползване на строежите по 

предназначение 

− Допълване (поправка) на одобрен кадастрален план (чл.134, ал.2, т.2 от 

ЗУТ и § 4, ал.1, т.2 от ЗКИР) 

− Издаване на Скица и удостоверение по чл.13 ал.4 и 5 от ЗСПЗЗ 

− Издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР 

− Отразяване на промени в разписния списък 

− Попълване на приложение от данъчна декларация 

− Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, 

детско и учебно заведение 

 

• Административни услуги 

− За издаване на удостоверение за наследници  

− За издаване на удостоверение за идентичност на имена  

− За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт 

за смърт 

− За издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за 

граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от 

акт  за смърт 

− За издаване на удостоверение за семейно положение 

− За издаване на удостоверение за родствени връзки 

− За адресна регистрация и / или издаване на удостоверения за постоянен 

или настоящ адрес 

− За заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Р 

България  

− За заверка на покана – декларация за частно посещение в Р България на 

лице, живеещо в чужбина , на което родителите или един от тях са от 
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българска народност 

− За легализация  на документи по гражданско състояние  за чужбина  

− Удостоверение за многодетна майка 

− Удостоверение за родените от майката деца  

− За всички други видове удостоверения по искане на граждани 

− За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот 

− За издаване на удостоверение за декларирани данни 

− За издаване на удостоверение за платен данък върху наследства 

− За издаване на удостоверение за платен данък върху превозните 

средства 

− Издаване на заверено копие от документ (актове, договори, заповеди, 

решения, протоколи и др. документи) 

− Издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване 

право на собственост 

− Издаване на удостоверение за реституционни претенции и искания по 

чл.18 от ЗППДОП 

− Изготвяне на оценка на общински имот с цел разпореждане 

− Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък  

− Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за 

раждане; 

− Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално 

удостоверение за сключен граждански брак; 

− Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение от него; 

− Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско 

състояние; 

− Учредяване на настойничество и назначаване на попечител; 

− Поддържане на регистъра на населението; 

− Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние 

на населението; 

− Издаване на удостоверение за наследствена пенсия. 

 

• Услуги по ритуали 

− Граждански ритуали 

− Изнесен ритуал по искане на граждани  

 

7. Анализ на културно-историческото наследство 

 

Анализът на културното наследство на Община Неделино изследва и оценява 

неговото място в територията на общината и ситуирането му в националната и 

европейската мрежи на културните маршрути. Към културното наследство спадат не 

само единични културни ценности, но и античните пътища, културните маршрути, 

институциите, съхраняващи създадените ценности от местни автори, традициите и 

обичаите, културният календар. 
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Според проучванията селището в сегашния си вид се е появило около средата на 

XVII век. Легендите твърдят, че основателите му са преселници от поречието на река 

Струма и всеки от родовете им водел по една мечка, заради което селището 

първоначално се наричало Мечково. Придошлите се опитали да се заселят в село 

Старцево, но били прогонени и избрали мястото, на което сега се намира градът - на 

няколко километра нагоре по течението на река Неделинска.  

В този период от време Неделино, Старцево и Златоград били сходни по 

големина и население, но през XIX век Старцево загубило 2/3 от населението си по 

време на чумна епидемия, което дало допълнителен тласък на развитието на другите 

две населени места. 

В района на общината има следи от праисторическа, тракийска, римска, елинска 

и старобългарска култура. Съществуват  няколко паметника на културата, някои от 

които с национално значение. Най-ранните археологически находки в региона са 

датирани от епохата на неолита. 

 

Нематериално културно наследство 

 

Нематериалното културно наследство е основен символ на националната 

идентичност. Към него принадлежат устната традиция и език, обичаите, обредите, 

празненствата, ритуалите, вярванията, музиката, песните, танците, кулинарните и 

етноложки традиции, народните занаяти, народната медицина и народните игри и 

спортове. 

Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни 

обичаи, обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции 

и др. се проявяват по време на религиозни и светски празници. Те се съхраняват и 

изпълняват от местното население, както и от фолклорни и самодейни групи за 

провеждане на обредни ритуали към читалищата в община Неделино. В повече от 

половината села е запазена традицията да се организират ежегодни селски събори. 

Много от празниците са запазени с годините, а честването им се извършва със 

съхранени традиции и обреди. Необходимо е да се отбележи, че във традиционния 

календар паралелно функционират два религиозни пласта – християнски (Васильовден, 

Йордановден, Бабинден, Сирни заговезни, Великден, Гергьовден, Спасовден, 

Св.Троица, Св. Дух, Еньовден, Илинден, Петковден, Димитровден, Никулден, Коледа) 

и мюсюлмански (Къркчибук, Хадерлез, Рамазан байрам, Курбан байрам, Касъм, 

Ашура). 

 

• Обреди и обичаи 

 

Неделинска сватба - една от най-тачените традиции в Неделино е 

традиционната Неделинска сватба. И до ден днешен се прави възстановка, за да се 

завърнем към миналото и да си припомним старинните неделински обичаи. 

Характерен момент е галенето – край чешмата, на седенки и попрелки, по празниците. 

Вторият момент е годежа. Събират се родителите и от двете страни и се 

уговарят за уречената сватба. Освен това ритуалът включва традиционни ястия и 
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подаръци. 

Същинската част е празнуването на самата сватба. Освен веселието и 

подаръците интересен момент е откупването на чеиза и въвеждането на булката в 

новия дом. 

Три дена младоженката посреща гости и раздава малки традиционни торбички 

пълни с бонбони и други лакомства. А третата вечер младоженците отиват на гости 

при родителите на младоженката. Тогава тя споделя първите си впечатления от новия 

дом. След това се прави обичая „Госки“. Събират се всички близки и познати. Коли се 

курбан за здраве. В дома на младоженците най-близките на момичето отиват с пита. На 

тръгване родителите на момчето късат кърпата на майката на момичето и ги изпращат 

с 3 вида ястия. Тази церемония се повтаря и от страна на момичето и затова се нарича 

„развръщане”. 

Гостите задължително се гощават с характерните три вида традиционни ястия: 

госкина чорба, клин и пиляф. Освен това се приготвя домашен сок от сушени плодове 

по неделински - шулки. 

 

Адралес - най-почитаният празник в традиционния календар на Неделино е 

Гергьовден, който неделинци именуват като Адралес. Календарно празникът е отнесен 

към пролетните празници и се свързва с шести май. Като първи ден на лятото 

народните вярвания го свързват със събуждането на природата, с буйния пролетен 

цъфтеж, както и с могъщата им сила да даряват с плодородие и здраве. 

Тази практическа основа, свързана с ежедневието на хората и трудовата им 

дейност, е най-важният белег на празника. Той е изчистен изцяло от всякаква 

религиозна мистика, абстрактно-религиозните представи са заменени от вярвания, 

свързани с ежедневието. Макар и дълбоко законспирирани в обредни действия, 

прозират стари предхристиянски и езически схващания, както и вярвания, свързани с 

някогашните обитатели на този край. Чувствителна отлика на празника е отсъствието 

на гергьовденските песни, посветени на Св. Георги, както и богатата обредна практика 

на приготвяне на хлябове, обща трапеза и курбанът. Коленето на агне и свързаните с 

това веселия се явяват в празника в по-ново време и са в резултат на влияния на 

националната култура. Акцентът тук е поставен върху обредното напяване на китки, 

люлеенето и броденето на реката. 

Гергьовден в Неделино се празнува три дни, което също е отлика от 

националната културна традиция. Тази практика е продиктувана от факта, че по 

всякакъв начин момците, които са изолирани от обреда, се стремят да осуетят 

напяването като най-често изхвърлят китките. Изобретателността на момите обаче 

гарантира извършването на обреда в рамките на три дни. 

Празникът се осъществява на два етапа. В първия етап още в ранния следобед на 

пети май всички моми берат цветя и вият китки. След залез слънце те се събират на 

едно място, обикновено на селския харман или в нечий двор, поставят китките, всяка 

със съответен белег (най-често цветен конец), в бяло менче или казан, след което съдът 

се пълни с вода, като се съблюдава пълно мълчание от участничките в обреда. 

Водачките на групата внимателно избират мястото, където трябва да бъде скрит съдът 

с китките - под трендафил или лоза, ала така, че да бъде огряван от луната. В казана се 
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поставя нож-пазач с дървена дръжка, покрива се с престилка и се оставя да пренощува 

под дървото. В ранни зори след първи петли момите, момците и децата стават и 

започва напяването на китките. Всички на кръста си са опасли повуй, зелено увивно 

растение, за здраве. Съдът с китките се поставя в центъра на хармана. Всички моми се 

нареждат в кръг около него. До казана сяда едно момиче, което е предварително 

избрано, за да е чисто, бърка с ръка и хваща една китка.  

Композицията на песента (нáръчката) е проста. Тя се състои или от едно 

тристишие, или от едно четиристишие. Първият и последният стих се повтарят при 

всяко наричане, а във втория и третия се съдържа пожеланието. То е за щастлив и по 

сърце скорошен брак, за любов, за щастлив живот, за богата реколта, за добър приплод 

при домашните животни, за здраве и берекет. Пеенето се извършва по двойки или от 

всички момичета на два гласа. Двугласното пеене не е характерно за Родопите. Среща 

се само в неделинския регион. При него първият глас води, а вторият следи и 

осигурява орнаментиката на песента. 

Когато се изпее нáръчката, момата от центъра на кръга изважда китката и я 

вдига над главата си, без да маха покривалото. Китки се слагат за любимия и за всички 

членове на семейството. И така пеят и наричат докато свършат китките. Вярва се, че 

тази, която е паднала на дъното, носи смърт на този, на който е наречена. След като 

приключи напяването, всички се мият с водата, пръскат домовете, домашните 

животни, дръвчетата в двора- за здраве и изобилен плод. После вкупом отиват на 

реката и преминават през нея три пъти (бродят) с боси крака, мият лицата си, пръскат 

се с вода, след което отиват при ореха, където момците са направили люлки от въже, а 

понякога и дървени и започва люлеенето, придружено с песни, закачки и веселие. 

Всичко това се повтаря в три последователни дни. 

Обредът по напяване на китки в Неделинско има богат символен смисъл. Той е 

едно тайнство, свързан с инициалната магия на първия ден и е календарно- повратен 

момент от целогодишния природен и стопански цикъл (Адралес е първият летен ден и 

е в средата между зимата и лятото). Наричанията на момите за женитба са отнесени 

към преходен период - от моминство към съпружески живот. 

 

Наша Марта е празник идващ от древността. Още от езичеството. Той стои на 

границата на зимния и пролетния празничен цикъл. Свързан е с възраждащата се 

природа. Главен елемент в ритуалността е паленето на Марта – голям огън от хвойнови 

клони – вид слънчева магия, чийто смисъл е да призове плодородието, да осигури 

богата реколта и продължаване на родовия ритъм. Хората вярват, че докъдето стига 

светлината му, дотам ще има плодородие и няма да пада градушка. Прескача се за 

здраве. Огънят пречиства от бълхи, паразити и зли демони, но също така и от грехове. 

 

• Художествено-изпълнителски изкуства 

 

Районът на община Неделино е уникален в своето традиционно фолклорно 

наследство. Характерен за този край е рядко срещаният в страната двуглас при 

изпълнението на автентични народни песни. Той носи белезите на древен тип 

музикално мислене по отношение на метроритъм, ладова организираност, 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

81 
 

стилистически изпълнителски похвати и очевидно принадлежи към най-старинните 

пластове на българския фолклор. Двугласното пеене е характерно, неповторимо 

явление за Родопската фолклорна област. Представлява специфичен „остров” в 

едногласно песенното море на родопската песен. И в миналото и днес двугласа 

продължава да изненадва специалистите-изследователи на народния бит и на 

културно-историческото наследство със своята самобитност, звучене и разнообразие. 

Той е визитната картичка на Неделино, онази духовна въздишка, която прави хората – 

неговите носители  и интерпретатори не само интересни като обект, но и големи като 

хора. Най-добрите му изпълнители са популярни в България, Европа и Америка. 

Дискове с техните песни и гласове се разпространяват на три континента. 

Преди няколко години Министерство на културата обявява неделинското 

двугласно пеене за Живо човешко съкровище на България. В края на 2012 г. МК 

предлага да бъде вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО като общочовешко 

достояние. 

Ежегодно в общината се организира фестивал за двугласното пеене, които 

започва първата седмица на месец септември и продължава три дни. От 2000-та година 

общината е организатор и домакин на Национален фолклорен фестивал за двугласно 

пеене. През 2013 той прерасна в Балкански, неговата организация се осъществява по 

европейски проект. Фестивалът е неотделима част от биографията на град Неделино, 

от културния календар на Родопите, от проявите на Министерството на културата. 

Той се ражда от  многобройните  регионални прегледи на художествената 

самодейност, на множеството изяви на наши изпълнители на съборите в Копривщица и 

Рожен, на конкурси и фестивали в Германия, Франция, Великобритания, САЩ. 

Групите и самодейците от община Неделино имат десетки престижни награди от 

различни национални и международни прояви.   

По традиция всяка година на централния площад в града се сливат талант, 

красота и емоция, която пълни душата на всеки присъстващ. Фолклорният фестивал за 

двугласно пеене и народна песен увлича все повече и повече млади хора да заучават и 

изпълняват българското народно многогласие. 

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.  

От 2017 г. неделинския двуглас се изучава като дисциплина от Академията за 

музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив.  По  предложение на кмета 

на община Неделино Боян Кехайов са сформирани майсторски класове за обучение на 

неделински двуглас след сключване на споразумение за партньорство между община 

Неделино и АМТИИ гр.Пловдив. 

 

• Читалища 

На територията на общината развиват дейност четири читалища: НЧ „Светлина-
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1938“ гр. Неделино; НЧ „Напредък - 1962“ с. Средец; НЧ „Зора – 2006“ с. Изгрев и НЧ 

„Наука – 2019“ с. Гърнати. Те работят в следните основни направления: библиотечна 

дейност, школи по изкуствата, любителско творчество, клубове по интереси, културна 

дейност и работа по проекти. Ежегодно създават културен календар, като организират 

и участват в конкурси, фестивали, празници, концерти, продукции, творчески срещи и 

др., адресирани към широката общественост. В НЧ „Светлина -1938” гр. Неделино 

дейност развиват Детска фолклорна група, ЮФГ „Родопски звън“, Мъжка битова 

група, Музикална школа за обучение по китара и синтезатор и Музикална група за 

разучаване на английски песни.  

Самодейните състави и групи не само дават възможност на населението  за 

участие в културния живот на общината, но имат значение за съхраняването на 

местните фолклорни традиции.  

 

 

Материално движимо културно наследство 

 

Движимото културно наследство е носител на национална и родова историческа 

памет. Към него принадлежат археологическите, етнографските, историческите, 

художествените, природните, техническите, архивните, книжовните и литературните 

движими културни ценности. 

Няма данни за наличието на движимо културно наследство на територията на 

Общината. 

 

Материално недвижимо културно наследство 

 

На територията на община Неделино има 16 недвижими културни ценности: 

1. Воденица на Васил Митков Илиев 

2. Воденица на Асен Илиев Романов 

3. Къща на Н. Христов Векилов 

4. Къща на н-ци на бр.Митко и Иван Нейчеви 

5. Къща на Илия Асенов Филипов 

6. Къща на Асен Младенов Павлов  

7. Къща на бр. Романови 

8. Къща на Иван Митев Стоянов  

9. Къща на бр. Стойкови  

10. Къща на Митьо Чафадаров 

11. Къща на н-ци на Велко Даскалов 

12. Къща на Кирил Митков Георгиев  

13. Къща на н-ци на Келешеви  

14. Къща на бр. Иван и Желязко Личеви  

15. Къща на Георги и Шина Асъмски  

16. Къща на Радой Ст. Стефанов 
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По данни обекти №1, №13 и №15 са разрушени, обекти №10, №14 и №16 са в 

добро физическо състояние, останалите десет обекта са в много лошо състояние. 

Според броя, пространствената им структура и териториалния им обхват 

недвижимите културни ценности на територията на община Неделино са само 

единични. 

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите 

културни ценности са архитектурно-строителни. 

Според културната и научната стойност и обществената значимост 

недвижимите културни ценности нямат категория. 

Според собствеността недвижимите културни ценности са частни. 

 

Средновековни мостове 

 

Проучванията сочат, че на юг от днешното Неделино, на хълм наречен 

Карахусева планина, се намират останките на римско рударско селище, с което най-

вероятно са свързани дванадесетте моста. Някои от тях са съвсем малки - с височина по 

1-2 метра и са построени на плитките дерета, в които текат притоците на река 

Неделинска, но други достигат до 13 метра. Два  от най-големите моста  се намират в 

самия център на Неделино и досега са използваеми. Съоръженията са изградени от 

дялан камък и имат формата на арка. Нито един от мостовете не е деклариран като 

недвижима културна ценност и не е защитен юридически от ЗКН. 

 

Турчин мост 

Мостът е многогодишно свидетелство за насилственото помохамеданчване на 

населението в Родопите, от там е и името му. Пътят, който води към моста, макар и 

тесен е асфалтиран. Турчин мост се намира на 2-3 километра северозападно от центъра 

на Неделино и само на 300-400 метра от последните му къщи. Точно до него е 

новопостроеният мост над Неделинска реката, по който минава пътя за село Върли 

дол. Мостът е реставриран, за да се запази още дълги години като исторически 

паметник на Неделино. Турчин мост е част от екопътеката, водеща към пещерата 

„Годумова дупка“. 

 

Трите старинни воденици  

 

В околностите на с. Гърнати се намират три старинни воденици, строени още 

към края на 15 – началото на 16 век. Едната от тях носи името „Панкина воденица“ и е 

разположена на Буреска река. Втората се нарича „Хаджикулова воденица“, намираща 

се по долината на Мъзълска река, а третата от тях носи наименованието „Ресимова 

воденица“ и е също на Мъзълска река.  

И трите воденици не са декларирани като недвижими културни ценности и не са 

защитени юридически от ЗКН.  

„Панкината воденица“ е най-старата от трите. Името си носи от първият 

воденичар – Панко, навяващо на мисълта, че тя е строена още преди идването на 

османците в Родопите. Последният неин воденичар бил от малкото селце – Усковце. Тя 
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се намира на пешеходния път между Гърнати и Средец.  

„Хаджикуловата воденица“, намираща се в местноста „Стока“ е най – голяма 

като площ от трите – нейните воденични камъни са 4 на брой, а улея (коритото), по 

което идва водата е широко 8 метра. В нея идвали да мелят брашно и фураж, и много 

хора от съседните села като: Кочани, Диманово и Тънка бара. Преданието за нея е, че 

турските нашественици не могли да превземат селото цели 6 месеца, докато накрая 

заклали воденичаря и тръшнали вратите на воденицата. Едва тогава селото е превзето, 

поради това, че населението щяло да измре от глад.  

Третата воденица, наречена „Ресимова“ или „Ресимкина“ крие огромна мистика, 

около себе си: „Млада сгодена мома, на която в следващия ден предстояла сватба 

(гезя), отишла в ранни зори на воденица, за да смели достатъчно брашно за гощавката. 

Тя разтоварила чувалите с зърно от самара на мулето и ги изсипала в коша на 

воденицата, където започнало да се мели. Денят бил дъждовен и валяло като из ведро. 

След като брашното се смляло, момичето го напълнило отново в чували, натоварила го 

и си потеглила към вкъщи. Но когато стигнала до моста над Мъзълска река, по който 

тя трябвало да премине, видяла, че придошлата река го откъснала. Мощното течение 

дълбаело неуморно в основата на скалистата долина. Момата дълго мислила и накрая 

нагазила в реката, заедно с натовареното муле. От тежкия товар мулето не можело да 

помръдне и придошлите буйни води го отнесли, заедно с младата годеница. Името си 

воденицата получила именно от момата – след женитбата тя щяла да носи името 

Ресимка“. 

 

Археологически обекти 

 

В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на 

България” има данни за 18 археологически недвижими културни ценности в община 

Неделино. 

Всички обекти са регистрирани в резултат на системни археологически 

проучвания на територията на общината, проведени през 2008 г. от екип на НАИМ при 

БАН. 

Според вида си обектите са: обект с неопределена функция (6 бр.), изолирана 

следа от дейност на човека (3 бр.), единична могила (3 бр.), могилен некропол (1 бр.), 

плосък некропол (1 бр.), единични гробове (1 бр.), светилище (1 бр.), крепост (1 бр.), 

селище (1 бр.). 

В Регионален исторически музей – Смолян има данни за още 15 археологически 

обекта на територията на община Неделино, които не са регистрирани в АИС-АКБ. За 

тях е необходимо да се проведат теренни археологически проучвания, които да 

идентифицират точното им местоположение. 
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Крепост на връх Света Неделя 

 

Крепостта се намира на 2.49 км. южно по права линия от центъра на град 

Неделино. Изградена е на самостоятелно възвишение с отлична видимост във всички 

посоки. 

През средновековието крепостта е била част от фортификационната система в 

Родопите, в близост е минавал един от пътищата свързвали Тракийската низина с Бяло 

море. Върхът Св. Неделя е бил удобен за отбрана и сигнализация на далечни 

разстояния (някога се е правела с огньове) и това обяснява построяването на крепостта. 

Извисяващ се на височина 865 м., при хубаво време и с повече късмет, от него може да 

се види най-високият връх на остров Самотраки в Гърция и Бяло море. 

При завладяването на Родопа планина от османските турци в края на XIV в., 

твърдината дава до последно отпор, след което бива разрушена. В годините на 

робството тя продължава да бъде символ на българщината, на националното и духовно 

самосъзнание. По време на османското владичество, върху руините на разрушената 

крепост е издигнат манастир. 

На негово място, на подравненото било на връх Св. Неделя, обрасло в 

многовековна дъбова гора, през XX в. е обособен манастирски комплекс с няколко 

постройки и параклис „Св. Неделя”. Манастирчето е част от Златоградската Кръстата 

гора, Неделинската обител "Св. Неделя", заедно с параклисите "Св. Св. Константин и 

Елена", "Св. Атанас" около Златоград (изградени върху основите на стари цъкви) и 

върхът "Св. Илия", образуват очертание с формата на кръст. Така четирите сакрални 

места закрилят Златоград и Неделино, а местната легенда гласи, че който посети 

четирите християнски параклиса, оздравява, ако е болен и става малък хаджия. 

 

Крепост на връх Алада 

 

Тракийска, антична и късноантична крепост има на връх Алада, на 2.59 км. 

северно по права линия от центъра на село Гърнати. Билото на върха представлява 

овално плато издължено в западна посока и с незначителна денивелация на терена. 

Естественият подход към върха е от запад, като е маркиран от група скали. Склоновете 

от всички останали страни са стръмни и трудно достъпни. Укреплението е с овална 

форма и е заемало периферията на платото, като стените са следвали конфигурацията 

на терена. В днешно време останки от крепостната стена се забелязват от юг, изток и 

север под формата на разсип от ломени и цепени камъни. В центъра на крепостта се 

забелязва струпване от камъни, които представляват останки от християнски параклис. 

По целия терен на крепостта е намерено голямо количество керамика от 

къснобронзовата и късножелязната епоха, както и известно количество тракийска, сива 

керамика. По монетите намерени в крепостта може да се заключи, че тя е била 

използвана от V век пр.н.е. до IV век сл.н.е. 

През Средновековието на върха е бил издигнат християнски параклис, като за 

неговото строителство най-вероятно са използвали камъни от западната стена на 

укреплението. От този период XI-XII век са намерени византийски монети и останки от 
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глинени съдове с характерната за периода рисувана керамика със златиста ангоба. 

 

Тракийско светилище „Белото камене", с. Дуня 

 

Името на светилището идва от белите варовикови скали, от които е съставено 

скалистото възвишение. Надморската височина на скалния масив е приблизително 700 

m. Светилището е частично проучено през 1979 г. То е причислено от изследователи – 

археолози към тип тракийско светилище, разположено на естествено скално 

възвишение със сравнително малка по площ тераса, покрита частично със землен 

насип. В този случай обикновено оградни зидове маркират култовата площ. На най-

високата част при светилището в местността "Белото камене", в скалите има следи от 

издигане на строително съоръжение от нетраен материал (дърво) и глинена замазка за 

култово съоръжение. В периода на почитането на мястото (ХV в.пр.Хр. – ІІ в.сл.Хр), в 

процепите между скалите хората са депонирани дарове за почитаните божествата – 

натрошени глинени съдове със специфична богата украса и монети. Вероятно при 

обявяването на християнството за официална религия в Римската империя през 330 г., 

светилището е било изоставено. Находките от проучванията се съхраняват в РИМ 

"Стою Шишков" – гр. Смолян. Най-интересната от тях е колективна находка от 

еднотипни 726 бронзови монети сечени в античния град Марония, голям номинал, от 

ІІ-І в.пр.Хр. 

През 2005 г. обектът е оборудван с информационни табели и включен в 

туристически маршрут на територията на община Златоград. 

 

 

Пещери 

 

Красива защитена местност е „Годумова дупка” – пещера, която не е пригодена 

за посещение. Подходът до нея е сравнително улеснен, тъй като има изградена 

туристическа екопътека, но самият вход е заприщен от огромен камък  и това не 

позволява тя да бъде достъпна за туристи. Общата дължина на пещерата е 130 м. 

Картирана е на 14.08.1988 г. 

Най-новата атракция на Неделино е открита само преди няколко години от 

Димитър Манолов, който открива огромна дупка в горския си имот в местността 

Манолови колиби. Маноловата дупка е с дължина 17 м. и е картирана на 13.11.2010 г. 

 

Антични пътища 

Основен метод за приблизителното определяне на едно трасе е картирането на 

известните крепости, селища и некрополи, очертаването на тяхната гъстота и 

интензивност на съществуване. Към картирането на пряко регистрираните на терена 

обекти следва да се добавят данните за монетни находки и съкровища, както и 

проникването на импортни изделия. 

През територията на община Неделино е минавал античен път, който е свързвал 

Филипополис с Бяло море. 
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Туристически мършрути 

 

Недвижимото културно наследство е с недостатъчно използван потенциал, но с 

добри перспективи за включването му в културни маршрути и развитие на културен 

туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагането на ефективни мерки за 

опазването, поддържането и експлоатирането на културните ценности. 

Природните дадености на региона позволяват развитието на селски, спортен, 

природолюбителски, екскурзионен и културно-исторически туризъм,  които се 

развиват сравнително успешно в региона. Предимствата на тези видове туризъм е, че 

могат да се практикуват целогодишно.  

Община Неделино има реализирани 17 проекта за изграждане на туристически 

пътеки, велоалеи, посетителски център и създаване на интегриран туристически 

продукт по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), които са както следва: 

1. „Изграждане на туристическа пътека Неделино - вр. „Св. Неделя” и създаване 

на интегриран туристически продукт”; 

2. „Създаване на туристическа инфраструктура – екопътека към защитена м. 

„Пещера Годумова дупка” и реализиране на интегриран туристически продукт” 

по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за 

развитие на селските райони” за периода 2007 – 2013 г.(ПРСР), подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 

3. „Туристическа пътека Римски път – Омарев дол”; 

4. „Туристическа пътека  м. Зиково бърце – м. Габъра”; 

5. „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското 

наследство и природните забележителности на община Неделино“ 

6. „Изграждане на туристическа пътека  село Крайна училище – м. „Потаци” и 

създаване на интегриран туристически продукт” 

7. „Изграждане на туристическа пътека м. „Гъркавце” – м. „Гребенар”  и създаване 

на интегриран туристически продукт“ 

8. „Изграждане на туристическа пътека село Крайна  – м. „Габровото” и създаване 

на интегриран туристически продукт” 

9. „Изграждане на туристическа пътека Неделино - м. „Фенере”  и създаване на 

интегриран туристически продукт” 

10. „Изграждане на туристическа пътека м. „Чуката” - м. „Мераджови колиби”  и 

създаване на интегриран туристически продукт” 

11. „Изграждане на туристическа пътека м. „Зиково бърце” - м. „Крушките”  и 

създаване на интегриран туристически продукт 

12. „Изграждане на туристическа пътека м. „Гребенар”  Неделино – Омареви 

колиби” и създаване на интегриран туристически продукт” 

13. „Изграждане на туристическа пътека м. „Баряков дол – Стояново“, община 

Неделино и създаване на интегриран туристически продукт” 

14. „Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – м. „Баряков дол“ – м. 

„Корията““ 

15. „Изграждане на туристическа пътека м. „Баряков дол – Стояново“, община 
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Неделино и създаване на интегриран туристически продукт” 

16. „Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – м. „Халваджиево“ (Чекаре), 

община Неделино и създаване на интегриран туристически продукт” 

17. „Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – м. „Св. Илия“, община 

Неделино и създаване на интегриран туристически продукт” 

 

8. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния 

фонд 

 

Най-голяма площ от територията на община Неделино е заета от горски 

(63,30%) и земеделски територии (31,81%). Сумарно, те заемат над 95% от площта на 

Общината. Едва 0,23% от площта попада в защитени територии и зони. 

Общата площ на урбанизираните територии в община Неделино заемат площ от 

423,22 ха или около 4,05% от цялата площ на Общината. В урбанизираните територии 

са съсредоточени основните човешки дейности – обитаване, труд и отдих (жилищни и 

обществено обслужващи функции, производствени и складови дейности, 

рекреационни дейности, обществено озеленяване, паркове и градини, спортни и 

атракции). 

 
 

Селищна мрежа 

 

Община Неделино е създадена с Указ № 2295/ ДВ брой 101/26.12.1978 г. 

Селищната мрежа в територията на общината се е формирала в зависимост от 

природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се 

състои от 16 селища, 1 град и 15 села. 

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана. Съгласно Наредба 

№ 7 на МРРБ/22.12. 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видови 

територии и устройствени зони селищата от община Неделино попадат в следните 

4,05%

31,81%

63,30%

0,40%
0,44%

Урбанизирани територии

Земеделски територии

Горски територии

Водни площи

Транспорт и инфраструктура
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категории: 

• в категорията “ много малки градове” - гр. Неделино 4 088 жители; 

• средни села (с население от 1000 до 2000 жители) - няма; 

• малки села (с население от 250 до 1000 жители) - 1 село (Средец); 

• много малки села (с население до 250 жители) - 14 села (Бурево, Върли 

дол, Върлино, Гранати, Диманово, Дуня, Еленка, Изгрев, Козарка, Кочани, 

Крайна, Кундево, Оградна, Тънка бара). 

Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло селищната 

мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в територията. 

Според формите на застрояване в общината една част от селищата са пръснати, които 

са типични за полупланинските и планинските райони в Родопите. 

Средната селищна гъстота (15.6 селища на 100 км2) e по-голяма от тази за 

страната (около 4.7) и от област Смолян (около 7.5), което се дължи на малката площ 

на общината. Планинските условия и земеделската култура на бита е обусловило 

появата на множество селски населени места в общината, като една част от тях се 

състоят от няколко махали. Средното отстояние между населените места е около 2-3 

км, което е добра предпоставка за формиране и функциониране на единна жизнена 

териториална-селищна среда. 

По степен на урбанизация, община Неделино е на трето място в областта с 

64.5% градско население (на първо е община Смолян 74.7%) и много по-ниска от 

средната стойност за страната - 73.1%, но по-висока от тази на област Смолян 55.5%. 

Това определя урбанистичната структура на общината като моноцентрична. 

Останалата демографска маса 35.5% е разпределена в сравнително равномерна мрежа 

от села. Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 

самозадоволяващ се производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности 

за трудова заетост, обезпечаваща жизнената кариера на младите хора. Промишлените 

(доколкото ги има) и обслужващите функции са съсредоточени изключително в града. 

В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на 

селищните си функции се откроява общинския център гр. Неделино. Интегриращите 

му възможности са основно по линия на административните и някои от социално 

обслужващите му функции – здравеопазване и социални дейности. По отношение на 

икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието им върху останалите 

селища в общината гр. Неделино изпитва силното конкурентно влияние на гр. 

Златоград, Смолян и Кърджали. 

Със Заповед № РД -02-14-2021 от 2012 г. на МРРБ общината е четвърта 

категория, съгласно определените критерии. 

На територията на общината са разположени 16 населени места. В приложената 

таблица са представени данни за тяхната територия, население и категоризация. 
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EKAТTE Наименование Категория 

7911 с. Бурево 8 

12896 с. Върли дол 7 

12927 с. Върлино 7 

18374 с. Гърнати 7 

21004 с. Диманово 8 

24952 с. Дуня 8 

41157 с. Еленка 7 

32559 с. Изгрев 7 

37695 с. Козарка 7 

39092 с. Кочани 7 

41277 с. Крайна 8 

40628 с. Кундево 7 

51319 гр. Неделино 4 

53388 с. Оградна 7 

68309 с. Средец 6 

73883 с. Тънка бара 8 

 

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България 

за периода 2013-2025 г. като обезлюдяващи се територии са категоризирани землища с 

население под 100 души. В община Неделино такива селища са: с. Бурево, с. Дуня, с. 

Крайна и с. Тънка бара. 

 

Жилищен фонд 

 

Жилищният фонд в община Неделино към 31.12.2015 г. наброява 3 831 жилища, 

разположени в 2 688 сгради. 

Жилищния фон в общината е сравнително “млад”, независимо от факта, че след 

2001 г. са построени само 79 жилища от жилищата в общината, или 2.1 % от жилищния 

фонд. В периода до 1945 г. са построени само 3.1 % (117 жилища) от жилищата в 

населените места на общината, а в периода 1946-1960 (с възраст около 60 години) - 

13.1 % (503 жилища). Най-голям е делът на фонда построен в периода 1971 -1980 г. – 

26.2 % (1 004 жилища) и 1981-1990 г – 30.8 % (1 181 жилища), или общо за двата 

периода 57.0 % от жилищата. Възпроизводството на жилищата след началото на 

прехода е било значително по-малко в сравнение с предходния период. 

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че след 

2001 г. по-голямо строителство има само в отделни селища: гр. Неделино 54 жилища, 

с. Гърнати 6 жилища и с. Оградна 6. В останалите селища, жилищното строителство не 

е извършвано или са строени само по няколко жилища. 
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Населено място Брой на жилищата 

Община Неделино – общо 3831 

с. Бурево 56 

с. Върли дол 123 

с. Върлино 99 

с. Гърнати 132 

с. Диманово 78 

с. Дуня 21 

с. Еленка 98 

с. Изгрев 105 

с. Козарка 85 

с. Кочани 103 

с. Кундево 115 

с. Крайна 81 

гр. Неделино 2242 

с. Оградна 176 

с. Средец 274 

с. Тънка бара 43 

 

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 

17.1% спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела 

на необитаваните жилища. В общината той варира от около 23.0% (за гр. Неделино) до 

над 58.0% (с.Крайна), 39.4% (с. Върлино) и 37.8% (с. Еленка). Повечето от тези 

жилища се обитават само през летните месеци, т.е. използват се като вилни имоти. 

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени 

категории – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни 

плочи или гредоред), други (паянтови). Панелните жилища са само 0.1% (5 бр.), 

разположени изцяло в гр. Неделино. Стоманобетонните са с незначителен дял от - 8.6% 

(331 жилища) и са разположени основно в гр. Неделино - 266 жилища. Категорията 

„масивни“ има дял от близо 61.9% (2 753 жилища) и са разположени повсеместно във 

всички селища, от тях 53.3% са тухлени с бетонна плоча и 18.6% са тухлени с 

гредоред. Делът на другите (паянтовите) жилища – 19.4%. 

 

По данни от 01.02.2011г. 

Населено място Жилища - общо 
Брой обитавани 

жилища 

Брой необитавани 

жилища 

Община Неделино - 

общо 
3828 2796 1032 

гр. Неделино 2239 1725 514 

 

В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 98.2% (3 764 жилища) 

от жилищата в общината, от тях в едноетажни сгради 7.8% (300жилища), в двуетажни 

сгради 51.5% (1 972 жилища) и в триетажни сгради 38.9% (1 492жилища). Средната и 
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високата етажност са част от фонда само на гр. Неделино, където в средноетажни 

сгради (4-5 етажа) са разположени 1.1% (41 жилища), а във високоетажни сгради (6 

етажа) са разположени 0.7% (26 жилища) от жилищата в града. 

 

По данни от 31.12.2015г. 

Населено място 
Жилища - 

общо 

Етажност на сградите 

едно-
етажни 

дву-
етажни 

три-
етажни 

четири-
етажни 

пет-
етажни 

шест-
етажни 

Община 

Неделино - общо 
3831 300 1972 1492 35 6 26 

гр. Неделино 2242 189 903 1087 31 6 26 

 

Свързани с обществена канализация са 48.8% от жилищата в общината, като 

само в гр. Неделино има жилища с обществена канализация 82.2% (1840 жилища). 

Свързани със септична или попивна яма са повечето от жилищата в селата, без 

канализация са само 17.3% от жилищата.  

Водопровод вътре в жилището имат 79.3% от жилищата, водопровод извън 

жилището имат 11.2% от жилищата, без водопровод са само 9.4% от жилищата в 

общината. 

Близо 95.6% от жилищата се отопляват с твърди горива, основно с дърва. Други 

3.4% са на електричество. Прекомерното използване на твърди горива за отопление на 

жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при 

неблагоприятни климатични условия. 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на 

жилищата. Към 2011г., само 193 жилища (5.0%) са с топлоизолация, осигуряваща 

нормативната топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. Значително 

повече са жилищата с енергоспестяваща дограма – 730 (около 19.1%). Основен принос 

за тази картина имат селищата - с. Еленка , с. Дуня и гр. Неделино. 

По данни от 01.02.2011г. 

Населено място Жилища - общо 
С външна 
изолация 

С PVC 
дограма 

Община Неделино - общо 3828 193 730 

гр. Неделино 2239 160 508 

 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на 

жилищата е присъща и на община Неделино и то в още по-изявен вид. Малко над 

99.8% (3 823 жилища) са частните жилища, при само 0.2 % обществени (на общината и 

на държавата). Това са само 8 жилища. 
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По данни от 31.12.2015г. 

Населено място 
Жилища - 

общо 

Форма на собственост 

Държавни/ 
общински 

Частни - на 
юридическо лице 

Частни - на 
физическо лице 

Община Неделино 

- общо 
3831 8 7 3816 

гр. Неделино 2242 5 7 2230 

 

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (към 

31.12.2015г.) е 604 жилища/1000 д.  Към 31.12.2015 г. в едно жилище живеят средно 1.7 

лица, на едно жилище се падат средно по 77.4 м2, а на обитател – 46.8 м2 полезна площ. 

Основният показател за жилищна осигуреност на населението жилищната площ/човек 

е 36.9 м2. 

 

9. Връзка на общината със съседните територии и коопериране 

с други общини 

 

 Община Неделино заема част от централния южен дял на Средните Родопи. 

Град Неделино се намира на около 60 км. от областните центрове Смолян (65 км.) и 

Кърджали (63 км.) и на 165 км. от гр. Пловдив . На юг общината граничи с община 

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

запад и югозапад с община Мадан. По новото териториално деление община 

Неделино е в състава на Южния централен район. Новият териториален обхват на 

Южния централен район, определен в съответствие с изискванията на Регламент на 

ЕС 1059 / 2003 се формира от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и 

Хасково (ниво NUTS 3) 2с общо 58 общини.Той е част от района на ниво NUTS1 

„Югозападна и Южна централна България”, който включва Югозападния район и и 

Южния централен район,съответстващи на нивото NUTS2.  
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Районът обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на 

Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част 

от Родопите. 

 

 

SWOT –АНАЛИЗ 

SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се 

идентифицират силните и слабите страни на община Неделино, оценка на външните 

фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и 

потенциални заплахи за развитието на общината. 

 
 

 

Силни страни Слаби страни 

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

 Запазена, уникална и самобитна 
природна среда, съхранени обичаи, 
защитени територии, културно-
исторически обекти. Богата история и 
традиции, автентичен фолклор, 
съхранена идентичност и 
самочувствие; 

 Изградени 14 бр. екопътеки до 
инетерсни от туристическа гледна 
точка обекти, както и разкриващи 
прекрасни природни гледки; 

 Осигурено сметосъбиране и 
сметоизвозване във всички населени 
места на общината;  

 Постигната публичност и прозрачност 
в управление и разпореждане със 
собствеността; 

 Наличие на добре работещи системи 

 Недостатъчна реклама. 
 Недостатъчно информационно 

осигуряване – липса на табели 
 Липса на допълнителни туристически 

услуги. 
 Концентрация на услугите и 

институциите в общинския център  
 Липса на туристическа статистика 
 Туристическите ресурси не са усвоени 

като туристически продукти и включени 
в туристическата индустрия. 

 Ограничено предлагане на 
туристически пакети 

 Липса на стратегия за дългосрочното 
развитие на туризма в  общината; 

 Миграция към други региони от 
страната и емиграция ; 

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

 Създаване на нерегламентирани 
сметища; 

 Липса на добра инфраструктура и 
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за управление на качеството и 
система за финансово управление и 
контрол; 

 Привлечени външни средства от ОП  
на ЕС за поддържане и енергийно 
саниране на образователната 
инфраструктура; 

 Традиции в качествено образование; 
 Добро взаимодействие между 

училища, детски градини, Общинска 
администрация, Общински съвет, РИО 
и МОМН; 

 Създадено училищно настоятелство в 
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

 Управление на училище в условията 
на делегиран бюджет; 

 Осигурен училищен транспорт за 
учениците; 

 Осигурена възможност за целодневна 
организация на учебния процес; 

 Осигурено видионаблюдение и охрана 
в училищата; 

 Утвърдени традиции и ритуали в 
училищния живот; 

 Добре развита спортна и учебна база; 
 Развити извънкласни дейности; 
 Създадени условия за спорт; 
 Добри условия за развитие на 

конвенционално и биологично 
селското  стопанство в община 
Неделино и благоприятни 
агроклиматични условия за 
отглеждането на топлолюбиви и 
средно топлолюбиви земеделски 
култури; 

 Добро общо състояние на горските 
ресурси в общината, наличие на 
уникални защитени видове и 
благоприятни климатични и почвени 
условия – предпоставки за развитие 
на биологичното земеделие 

 Произвежданите биологични продукти 
са с високо качество; 

 Опазване на компонентите на 
околната среда (почви, води, 
биоразнообразие, ландшафт); 

 Разкрита социална услуга „ЦОП“, 
„ЦСРИ“, „ЦНСТПЛФУ“ и социална 
кухня; 

 Добра комуникация  и сработване при 
предоставяне на услуги за хора в 
неравностойно положение между 
Община Неделино, ДБТ – гр. 
Златоград, ДСП- гр. Златоград и други 
институции; 

 Подобрено качеството на живот на 
хората с увреждания /личен, социален 
асистент, домашен помощник и др./;  

 Наличие на регистрирани  НПО на 
територията на общината, които 
проявяват интерес към социални 

комуникации – пътна ,енергийна и 
съобщителна , водопроводни и 
канализационни мрежи в населените 
места; 

 Периодично замърсяване на водите на 
р. Неделинска от непречистените 
битово-фекални води на града; 

 Липса на измерване и отчетност на 
строителните отпадъци;  

 Лошо техническо състояние на 
вътрешната водоснабдителна мрежа. 

 Голям % на загубите по мрежата, на 
фона на хроничен недостиг на вода в 
някои райони на общината.  

 Липса на изградени пречиствателни 
станции за отпадъчни води и 
довеждащи колектори.  

 Слабости в координацията и връзката 
между институциите, отговорни за 
опазване на защитените територии и 
биологичното разнообразие 

 Липса на морфологичен анализ на 
отпадъците в Община Неделино 

 Липсва представена нагледна 
информация за атрактивните страни 
на предлаганите за продажба имоти. 

 Липса на жилищни територии, 
необходими за изграждане на жилища 
на социално слаби семейства и 
наличие на незаконно строителство. 

 Слаба транспортно-комуникационна 
обезпеченост по населените места на 
Общината; 

 Неефективно управление н 
общинската собственост и общински 
фирми през годините – натрупани 
стари дългове; 

 Амортизирана материална база – 
особено по селата; 

 Ограничен финансов ресурс за 
издръжка на детските градини и 
учебните заведения. Същевременно 
непрекъснато увеличаващи се 
нормативни изисквания на различни 
институции      / РЗИ, МВР, МОМН и 
други /, свързани с поддържането на 
материално-техническата база, с 
осигуряване на образователно-
възпитателния процес, хранене други 
дейности в детските и учебни 
заведения; 

 Липса на психолози  в детските 
градини и училищата. Недостатъчен 
брой логопеди; 

 Липса на недостъпна архитектурна 
среда за деца в неравностойно 
положение; 

 Неблагоприятни демографски процеси 
–намаляване    и застаряване    на    
населението. Отрицателен  естествен  
прираст, увеличаване  на  миграцията  
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услуги за деца и възрастни хора;  
 Наличие на организации на 

потенциални потребители на 
социални услуги –местни структури на 
съюзи на инвалидите, съюзи на 
слепите и глухите,  на пенсионерите  и 
др.;  

 Разработена и утвърдена от 
Общински съвет Стратегия за 
развитие на социалните услуги в 
Община Неделино;  

 Придобити знания, умения и опит за 
предоставяне на социалните услуги; 

 Наличие на находища на минерални 

води; 

и намаляване дела на населението в 
трудоспособна възраст; 

 Висока безработица, ниски доходи и 
жизнен стандарт; 

 Недостиг на работна ръка,особено на 
квалифицирана; 

 Изоставане   в   технологичното 
развитие; 

 Слаба  икономическа  активност  на 
населението и липса на възможности 
за трудовареализация; 

 Липса на транспортни връзки между 
населените  места  в  общината  и  с 
близките административницентрове; 

 Ограничени     възможности     на 
общинските бюджети да финансират 
значими проекти и дейности; 

 Недостиг  на  финансови  ресурси  за 
проучване,     социализиране     и 
популяризиране    на    културно-
историческото  наследство  в  района. 
Това  възпрепятства  развитието  на 
туризма; 

 Лошо  състояние  на  голяма  част  от 
междуобщинската пътна мрежа; 

 Недостатъчна   благоустроеност   на 
физическата среда в селищата; 

Възможности Заплахи 

 Финансиране на инфраструктурни 
проекти по европейските програми; 

 Промени (поощряващи туризма) в 
националната политика 

 Развитие на вътрешния туристически 
пазар в страната 

 Подобряване на кредитната среда за 
микро- и малки предприятия в 
България, предлагащи продукти и 
услуги в областта на туризма. 

 Развитие на балнеоложки туризъм; 
 Взаимодействие с концесионери за 

бутилиране на вода от минералните 
извори; 

 Създаване на добро публично – 
частно партньорство и привличане на 
инвестиции за развитието на туризма; 

 Възстановяване на стари занаяти и 
обичаи; 

 Развитие на туристическия продукт и 
утвърждаване на региона като център 
на развитие на селския туризъм  ; 

 Утвърждаване на общината като 
екологично чист регион ; 

 Възраждане на традициите и обичайте 
в общината, предпоставка за развитие 
на туризма 

 Създаване на добра материално – 
техническа база за развитие на спорта 

  Създаване на публично –частни 
партньорства за рециклиране на част 
от отпадъците и привличане на 
инвестиции;  

 Финансова необезпеченост на 
инвестиционни регионални проекти  

 Липса на стратегически инвеститори 
 Ограничен интерес на чуждите 

инвеститори към района и малките 
общини. 

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

 Нереално високи очаквания от туризма 

и печалбите 

 Недостатъчно бюджетни средства за  

капиталови разходи; 

 Замърсяване на околната среда - 

липса на култура в населението, повод 

за създаване на нерегламентирани 

сметища  

 Трайна тенденция към намаляване 

броя на децата в детските градини и 

училищата; 

 Закриване или сливане на учебни 

заведения, поради намален брой деца 

и ученици; 

 Неблагоприятни социални фактори: - 
проблеми в системата, безработица, 
нарастване на агресията при децата, 
демотивация на учениците за учене и 
образование и на учителите за 
качествен педагогически труд; 
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 Изготвяне на стратегия за 
дългосрочно управление на 
общинската програма за „Опазване на 
околната среда“; 

 Обучение на населението в 
осъществяването и стимулиране на 
разделното събиране на отпадъците. 

 Обучение на подрастващите и 
Общинска политика за опазване на 
биоразнообразието в общината 

 Осигуряване на средства от 
Европейски фондове по националните 
оперативни програми за поддържане, 
ремонт и реконструкция, както и 
придобиване на общинска 
собственост. 

 Придобиване на нови имоти – 
общинска собственост – безвъзмездно 
от държавата или чрез отчуждаване от 
частни лица при необходимост. 

 Изготвяне на стратегия за 
дългосрочно управление на 
общинската собственост, с оглед 
привличане на крупни инвеститори  и 
използване на човешките ресурси, 
свободните мощности и материално-
техническа база ; 

 Привличане на допълнителни 
средства чрез проекти и спонсори; 

 Повишаване ефективността на 
отопляемост и намаляване на 
разходите за издръжка на сградите 
чрез саниране и въвеждане на 
алтернативни източници на 
отопление; 

 Стимулиране на учителите за 
повишаване на тяхната  
квалификация; 

 Подпомагане процеса на 
утвърждаване на собствен стил за 
всяко училище  и всяка детска 
градина; 

 Подкрепа на дейността на 
настоятелствата за училища и детски 
градини; 

 Финансово стимулиране на ученици с 
изявени дарби в сферата на спорта, 
науката и изкуството – отпускане на 
стипендии и еднократно подпомагане; 

 Целогодишно ангажиране на 
учениците от цялата община, 
включително и в периода на 
ваканциите, чрез развитие на 
извънкласната и извънучилищната 
мрежа /ЦОП – Неделино /; 

 Финансиране на проекти по 
европейските програми / ПРСР/ ; 

 Привличане на инвестиции за 
развитие на биологично и 
алтернативно земеделие; 

 Производство на екологично чисти 

 Отрицателни демографски процеси в 

региона - нисък естествен прираст, 

миграция в чужбина, обезлюдяване на 

селските райони; 

 Ниска покупателна способност на 

населението; 

 Неправилно използване на природните 

ресурси; 

 Неефективно усвояване на средствата 

по Европейските и национални 

програми; 

 Нежеланието за обединяване от 

страна на земеделските 

производители, преработватели и 

търговци 

 Неефективните механизми за контрол, 

водещи до изграждане на недоверие в 

работата на институциите; 

 Трудна адаптивност към европейските 

изисквания 

 Зависимост на голяма част от услугите 

от централно бюджетно финансиране; 

 Неблагоприятни климатични промени; 

 Свиване и слабост на пазара на труда; 

 Висока   стойност   на   необходимите 

инвестиции за подобряване на 

базовата инфраструктура; 

 Задълбочаване   на   икономическия 

упадък, увеличаване на безработицата 

и нисък жизнен стандарт 

 Влошаване качеството на 

техническата инфраструктура  и   

транспортните връзки  до  степен  на  

невъзможност  за изпълнение на 

функциите им. 
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продукти; 
 Създаване на добро публично – 

частно партньорство и привличане на 
инвестиции за развитие и 
модернизация на земеделски 
стопанства; 

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

 Изграждане на социално 
партньорство, иновации , 
продължаващо професионално 
обучение на земеделските 
производители;  

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

 Използването на местни природни 
дадености за развитие на 
биологичното земеделие; 

 Включването на биологичните 
продукти в асортимента на големите 
вериги магазини и обособяването на 
специализирани щандове с 
възможност за реализация на 
биологична продукция;  

 Производство на качестени 
биопродукти и повишен интерес на 
потребителите; 

 Повишени възможности за достъп до 
знания и добри практики чрез 
проектите по Европейските и 
националните програми; 

 Използването на Интернет, 
информационните кампании за 
земеделски производители; 

 Възможност за постигане на 
икономическа, социална и екологична 
устойчивост чрез биологичното 
земеделие; 

 Финансиране на социални проекти по 
европейски и национални програми; 

 Подпомагане на потребителите в 
повишено търсенето на социалните 
услуги; 

 Квалифициране на лица 
предоставящи социални услуги; 

 Осигуряване на заетост; 
 Наличие на свободен общински 

сграден фонд   и   терени,   които   
могат   да предизвикат инвеститорски 
интерес; 

 Разнообразяване  на  земеделието  
към зеленчукопроизводство,  
овощарство  и лозарство. 

 Развитие на животновъдство, 
излизащо от рамките  на  
домакинствата  и  малките стопанства  
към  средноголеми  и  големи ферми.  

 Съпътстваща селскостопанското  
производство преработвателна  



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 2021-2027 

  

100 
 

промишленост. 

 

ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ  НА  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ  АНАЛИЗ  НА  

ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО  С ИЗГОТВЕНИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ 

АНАЛИЗ  НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН  
 

Анализът  на  социално  икономическото  развитие  на  община  Неделино  е  в  пълно 

съответствие  с  резултатите  от  проведения  хоризонтален  социално-икономически 

анализ  на  Южен  централен  район,  изготвен  от  „Национален  център  за 

териториално развитие „ЕАД“: 

 

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и  

потенциалите  за  развитие  на  районите,  общините  и  населените  места,  които  се 

отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и 

планирането  и  изпълнението  на  интегрирани  подходи  за  териториално  и  градско 

развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и 

приоритетите за регионално и местно развитие. 

 

 

 

Териториален обхват: 

 

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони 

за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на  идентифицираните  нужди  

и  за  подкрепа  на  потенциалите  за  развитие  и  на възможностите за коопериране със 

съседни общини. Анализът на икономическото, социалното  и  екологичното  

състояние,  на  нуждите  и  потенциалите  за  развитие  се изготвя  за  територията  на  

цялата  община.  В  тази  връзка  следва  е  описан териториалният обхват на общината 

с всички включени в нея кметства и населени места.  

Същевременно, тъй като развитието на съседните територии в други общини има 

потенциал да оказва влияние на развитието на близките до тях територии, анализът 

вземе  под  внимание  и  всички  съседни  територии  в  рамките  на  съседни  общини, 

които  поради  съответните си  специфики  могат  да  окажат  въздействие  върху 

развитието на граничните общински територии, включени в обхвата на пиро.  

В синтезиран вид анализът отразява спецификата на община Неделино, за да може на 

тази база в стратегическата част да се обоснове предлаганият подход за развитие за 

периода 2021-2027г.  

Като  резултат  от  анализа  следва  се  идентифицират  конкретните  за  общината 

проблеми, правят се изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината, като се 

отчитат характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие. Потенциалът за 

развитие се определя, като се анализират тези елементи, които са характерни и ще са в 

подкрепа на нейното бъдещо развитие.  

 

Времевият  обхват  на  социално-икономическия  анализ покрива  предходния 

програмен период 2007–2013 г. и периода от 2014 до 2019 г. и зависи от наличната 

информация  по  определени  показатели.  За  анализа  се  установят  настъпилите 

промени  в  общото  икономическо,  социално,  демографско,  инфраструктурно 

развитие и състояние на околната среда в периода 2014-2020 г.  
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Методиката  за  изготвяне  на  анализа,  освен  документално  проучване  на  база 

наличните източници на информация, следва да включва и теренни проучвания (на 

място, чрез анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на отделните 

територии, населени места или части от тях, чрез които следва да се съберат данни или  

информация,  за  които  няма  налични  официални  източници,  но  са  важни  за 

идентифициране на основните процеси, които протичат на съответната територия, 

както и за разкриване на нейния специфичен потенциал за развитие.  

 

Тематичният  обхват  на  социално-икономическия  анализ покрива  основни 

тематични  направления:  икономическо  развитие  (малки  и  средни  предприятия, 

чуждестранни  преки  инвестиции,  научноизследователска  и  развойна  дейност); 

туризъм  (туристически  ресурси  и  инфраструктура,  специализация);  социално 

развитие  (демография,  образование,  здравеопазване,  социални  услуги,  заетост  и 

безработица), пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен, 

железопътен,   въздушен   и   воден   транспорт)   и   инженерно-техническа 

инфраструктура  (енергийни  системи и  мрежи,  водоснабдяване  и  канализация, 

газоснабдяване,  телекомуникации,  управление  на  отпадъците);  жилищен  сектор 

(състояние  на  жилищния  фонд,  специфики  на  българския  пазар);  регионално  и 

градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие, агломерационни 

ареали);  околна  среда  (състояние,  НЕМ,  изменение  на  климата,  разходи  за  околна 

среда);  управление  и  административен  капацитет;  и  ефективност  на  проектите  и 

усвоените  фондове  по  оперативните  програми,  съфинансирани  от  европейските 

фондове и от други финансови инструменти. 

 

Обобщените изводи от проведеното изследване очертават основните насоки за 

развитие  след  2020  г.  във  всички  тематични  направления,  свързани  с  онези 

сектори,  които  имат  най-ясно  изразени  въздействия  върху  националното 

пространство  и  чрез  интегрирането  на  политиките  и  инвестиционните приоритети 

ще спомогнат за постигането на устойчив и приобщаващ растеж.  

 

Основни изводи:  

➢ Необходимост от оптимизиране на системата на здравеопазване;  

➢ Разширяване  на  обхвата  на  обучението  през  целия  живот,  обвързване  с 

науката и производството, равнопоставен достъп до образование;  

➢ Подобряване на условията за спорт за всички, повишаване на физическата 

активност;  

➢ Привличане на инвеститори и допълнителни средства чрез финансиране на 

проекти; 

➢ Развитие на туристическия продукт и утвърждаване на региона като център на 

развитие на селския туризъм; 

➢ Повишаване на ЕЕ на общинския и частен сграден фонд;  

➢ Доизграждане, рехабилитация и поддържане на транспортната инфраструктура;  

➢ Изграждане на ВиК системи и съоръжения; 
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ЧАСТ II – ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

    

ВИЗИЯ 

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния 

потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите 

пред общината на основата на икономическите и социалните фактори, като отчита 

възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии. 

Заложената визия в Общинския план за развитие 2014–2020 г. е следната: 

 

„Община Неделино – неделимо свързана с вековните традиции и обичаи, със 

съхранени чиста околна среда, минерални извори, културно-историческо наследство и 

развито селско стопанство, правещи я предпочитано място за туризъм, 

благоприятстващи устойчиво икономическо развитие и подобряващи жизнения 

стандарт на населението.“ 

 

Визията за постигане на устойчиво развитие на Община Неделино за периода 

2021-2027 г. включва следните компоненти:  

– Използване на природните дадености и ресурси за развитие на местната 

икономика (производство на стоки и услуги) и оптимизиране на средата 

за хармонизирано развитие на обществото;  

– Повишаване на благосъстоянието на населението и осигуряване на 

бъдещите поколения за развитие на благоприятни условия на живот, 

труд и обитаване; 

– Съчетаване на икономическото и социалното развитие;  

– Съхраняване и развитие на културните традиции на териториалните 

общности, на приемственост между поколенията; 

За реализация на визията, е необходимо да се работи за: 

– Създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на 

инвестиционната активност за създаване на работни места и 

допълнителни източници на доходи за жителите на община Неделино; 

– Възстановяване и развитие на традиционните селскостопански 

производства;  

– Технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на 

нейната ефективност; 

– Развитието на техническата и социалната инфраструктура; 

– Създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, 

безопасността и удобството на всички граждани и гости на общината; 

– Съвкупни усилия и действия на местните органи на самоуправление, на 

правителството, на стопанските субекти и населението; 
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За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни, 

икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие и 

хармония между човека и природата. За реализирането на визията ще се разчита на 

местните ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, 

ще се превърнат в конкурентни предимства. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 

 

 

Цели и приоритети на ПИРО 

 

Прилагането  на  интегриран  подход  към  териториалното  измерение  на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество 

междуинституции,  работещи  на  различни  нива  на  управление,  създаване  на 

партньорства между местните власти, частния сектор и държавата, активно и 

целенасочено  използване  на  средствата  по  европейските  програми,  е  важна 

предпоставка за тяхното изпълнение. 

 

 

 

Приоритет 1: Ускоряване на растежа на общинската икономика 

 

Този  приоритет  съответства  на  основна  цел    за  развитие  на  община 

Неделино  за периода  до  2030  г.,  а  именно  технологична  трансформация  на  

икономиката, повишаване  на  ресурсната  ефективност  и  наваксване  на  изоставането  

в цифровизацията.  Същевременно,  въвеждането  на модерни  технологии  в сектори 

като здравеопазване, образование и социални грижи ще осигури повече и по-

висококачествени услуги за обществото. Ключовите  дейности  в  този  приоритет  са  

подкрепа  за  нови  инвестиции  с повишена  ефективност,  установяване  на  

иновативен подход  във  всички сектори на икономиката, подобряване на 

инвестиционната среда и привличане на  стратегически  инвеститори,  адаптиране  на  

националната  и  регионалната политика към нуждите и специфичните условия за МСП 

и създаване на мрежи и  инфраструктури,  базирани  на  иновации  и  технологии,  

насърчаване  на мерките за енергийна ефективност, поддържане на ефективен 

регионален и местен пазар на труда. 

 

Посочените действия са обединени за изпълнението на следните специфични цели: 

 

СПЕЦИФИЧНА  ЦЕЛ  1.1:    ПОВИШАВАНЕ  НА  ИНВЕСТИЦИОННАТА 

АКТИВНОСТ 
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СПЕЦИФИЧНА  ЦЕЛ  1.2:  СЪЗДАВАНЕ  НА  НОВИ  КАЧЕСТВЕНИ  РАБОТНИ 

МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ 

 

 

Повишаването на ефективността на местния пазар на труда с фокус върху 

разкриване на нови качествени работни места ще бъде основен акцент на националната 

и регионалната политика. Мерките следва да осигурят интеграцията на политиките за 

развитие на уменията с политиките за регионално икономическо развитие. Необходими 

са местни партньорства между бизнеса и съответните фактори в сферата на 

икономическото развитие, образованието и заетостта с цел да се гарантира, че 

политиките за развитие на уменията се осмислят в контекста на по-широкото 

икономическо развитие. Тук се включват и мерките, насочени към групата на 

неактивните лица, в т.ч. към безработните лица от маргинализираните групи от 

населението, групите с ниско образование и без квалификация и недостатъчна 

активност на пазара на труда. Обект на специално внимание и предприемане на мерки 

за включването им в обучение или пазара на труда са младежите, незаети в 

образование или заетост. Активизирането на трудовата ангажираност на тези групи е 

от важно значениеза преодоляване не недостига на работна сила в региона. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО И 

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 

 

 

Наличието на уникални природни ресурси и културното наследство са важна 

част от специфичния потенциал на Община Неделино. Усвояването на ресурсите по 

ефективен и устойчив начин е една възможност за развитието на Общината и за 

стимулиране на икономическия растеж и заетостта. Целта е развитието на 

интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, като се 

гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на 

ресурсите. Обхватът на дейностите и мерките за подкрепа включва: модернизиране и 

технологично обновяване на стопанства и инфраструктурата в отрасъла; стимулиране 

на инвестициите за модернизация и технологии за прецизно земеделие за подобряване 

на ефективността на производството в сектора и повишаване на неговия потенциал за 

по-екологично производство на храни с по-малко ресурси, както и за развитие на 

веригата за създаване настойност; ефективно управление на рисковете в земеделието и 

адаптирането му към климатичните промени; насърчаване развитието на биологичното 

земеделие; насърчаване земеделските производители да предоставят екологични 

услуги и услуги, свързани с климата; Внедряване на системи за устойчиво управление 

на горите. 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

 

 

 

Уникалните природни ресурси на региона и знаковото културно-историческо 

наследство е валоризирано в различна степен в отделните части на региона и е слабо 

интегрирано в туристическата дейност. Като  приоритетни  дейности  и  мерки  за  

развитие  на  туризма  в  региона  се очертават:  подпомагане  на  местния  

икономически  потенциал  за  развитие  на различни  видове  туризъм  (културен, еко и 

селски туризъм) чрез развитието на туристически атракции и специализирана  

инфраструктура  за  оползотворяване  на  туристическите ресурси   (включително   

изграждане   на   съпътстваща   инфраструктура);  популяризиране  на  туристическите  

продукти  на  региона  в  национален  и международен план посредством рекламни 

кампании с фокус върху неговите уникални качества; повишаване професионалната 

квалификация на заетите в туризма. 

 

 

Приоритет 2: Съхраняване и развитие на човешкия потенциал 

 

Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел в 

областта на развитието на човешките ресурси се обосновава с необходимостта от 

решаване  на  констатираните,  продължително  проявяващи  се  проблеми  в 

демографското  и  социалното  развитие,  които  поставят  Община  Неделино  в 

неблагоприятна  позиция  в  сравнение  с  останалите   общини    в  региони и    в 

страната. Приоритетът включва три основни стратегически цели, които ще се 

реализират чрез  интегрирани  дейности  и  проекти  поради  широкия,  но комплексен 

характер на адресираните нужди и проблеми.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Качественото образование е свързано със засилване функциите на Общината да 

насърчават повишаването на квалификацията на учителите и развитието на умения в 

области, съответстващи на целите на общината и бизнеса. Това ще помогне за 

допълнително насочване потенциала на педагогическите специалисти към значими за 

общината техни компетентности като например: използване на съвременни технологии 

в обучителния процес, развитие на ключови компетентности у учениците, 

взаимодействие с бизнеса и други заинтересовани страни и др. 

 

Общината следва да насочи ресурс за повишаване квалификацията на учителите 

за развиване на ключови компетентности у учениците, за осигуряване на различни 

елементи на учебна среда за формиране на такива компетентности. 
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Създаване на иновативна среда за учене. Управлението на образователната 

инфраструктура за общината често означава ресурсите да се фокусират върху 

гарантирането на базисните изисквания към средата за учене. Важна общинска задача, 

обаче все повече става осигуряването на инвестиции в иновативни и 

високотехнологични елементи на средата. Това ще помогне на училището да осигури 

условия за учене в среда, максимално близка до тази на бизнеса. Така учениците ще 

имат възможност да формират компетентности, от които бизнеса се нуждае и преходът 

към работното място ще бъде значително улеснен. Това са мерки, свързани с 

оборудване на кабинети, закупуване на специфични техники за нуждите на 

обучението, стимулиране на инвестиции от местния бизнес за споделяне на технически 

съоръжения, експертиза и за инвестиране в съвременни технологии за обучение. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1.1. РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО И 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

 

За реализиране на тази цел са предвидени следните мерки за подобряване на 

функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст като местна и регионална политика;Прилагане на политики за 

обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и 

училищното образование и за намаляването на дела на преждевременно напусналите 

училище. Специални усилия трябва да бъдат положени за тези групи, които са 

изправени пред затруднения в обучението и/или са в подчертано неравностойно 

положение; Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без 

функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет 

обучение и др.); Дигитална трансформация на училищното образование, в т.ч. 

професионалното образование и обучение; Подкрепа за иновативни учебни програми, 

иновативни класни стаи и иновативни училища. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ 

 

 

Основен фактор за определяне качеството на живот в общината е възможността 

жителите и да получават качествени социални, здравни, културни и други обществени 

услуги. За повишаване на качеството на живот и привлекателността на Общината се 

планира реализацията на целенасочени мерки за развитие на следните социални 

системи: 
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ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 

Грижите за здравето на населението са насочени към осигуряване на равен 

достъп до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги чрез развитие на 

инфраструктурата и създаване на възможности за комплексно медицинско обслужване, 

което ще осигури максимално използване на болничните ресурси. Предвидените мерки 

в областта на здравеопазването са насочени към: Териториално фокусиране на 

интервенциите, което да подобри достъпа на населението до първична, специализирана 

и болнична помощ; Създаване на мобилни екипи към областните лечебни заведения за 

осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места; 

 

 

 

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, 

ДОСТЪП ДО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

Предвижда се да се подкрепят дейности, свързани с: Поддържане и обогатяване 

на културната инфраструктура и оборудване за културни организации и сгради; 

Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и културните услуги. 

 

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

Планираните мерки включват:Подобряване на училищната спортна 

инфраструктура; Поддържане на открити и закрити спортни площи, строителство на 

нови;Създаване на условия за спорт в свободното време и спорт за всички и 

увеличаване на мобилността на населението от всички възрастови групи. 

 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на 

неравенствата 

 

Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за 

отключване на специфичните потенциали на регионите и увеличаване на 

конкурентните им предимства. От друга страна те водят до повишаване на 

териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за 

осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното 

местожителство, до икономически и социални функции и услуги. 

 Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности 

за реализация на плана: 
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Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена 

на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран подход на 

развитие на общинската територия е идентифицирана най- подходящата комбинация 

от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да бъдат използвани 

целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет. Това се осъществява 

чрез програмата за реализация, в която се определя пакетът от мерки и проектни идеи 

за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през периода 2021-

2027 г., съответните финансови ресурси, административните структури за управление, 

наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на 

програмата, а оттук –и на ПИРО.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и 

приоритетите за развитие.Основа за прилагане на подхода за интегрирано 

териториално развитие/инвестиции в регионите за планиране от ниво 2са 

интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 

(2021-2027г.). В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на 

населените места към подкрепа на територии и от секторно ориентирани 

инвестиции към интегрирани териториални инвестиции. Мерките, които ще 

получат подкрепа в рамките на тази област на въздействие, ще бъдат 

определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките, заложени 

в стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво 

регион за планиране на Южен централен район (Интегрираните териториални 

стратегии за развитие на регионите за планиране ниво 2), както и на база на 

картиране на нуждите на национално ниво по отношение на секторните 

политики, изготвяно от отговорните за разработването им държавни институции 

и агенции. Стратегическо планиране на мерки, отчитащи местните специфики в 

различни сектори на икономиката, както и създаване и/или подобряване на 

нормативните условия за осигуряване на зелена инфраструктура и подобряване 

на правилата и нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителните и канализационните системи. Ще се подкрепят мерки, 

свързани с насърчаване на безопасна, здравословна, приобщаваща и сигурна 

среда в населените места. Неправителственият сектор и местните общности ще 

бъдат широко въвлечени при формиране и изпълнение на местните политики. 

Ще се разшири междуобщинското сътрудничество, както и ПЧП за съвместно 

изпълнение на инфраструктурни, социални и културни проекти, както и за 

улесняване и подкрепа на контактите и инициативите на местния бизнес.  

Планът за интегрирано развитие на Община Неделино разработен и се 

предвижда да бъде прилаган като част от общата система от стратегически документи, 

установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за 

регионално развитие. Чрез прилагането на единен поход на планиране и реализиране, 

взаимна обвързаност и йерархична съподчиненост на системата от документи за 

стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, чрез 

използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и 

институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за 

финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на 

целите на местното развитие. 
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ЧАСТ III - КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ. ПАРТНЬОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

Идентифициране на всички заинтересовани страни и участници в процеса 

 

Един от основните принципи, на които се основава провеждането на политиката за 

регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на принципа на 

партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите решения 

и планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната реализация. 

 

Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с ПИРО е 

повишаване обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при прилагане на 

мерките за регионално развитие. Заедно с това публичните консултации повишават 

обществената ангажираност и съпричастност на местните общности и на всички 

заинтересовани страни и подпомагат процеса на събиране на ценна информация за 

вземане на правилни решения. Основна отговорност за осигуряване на информация и 

публичност на процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на 

ПИРО имат Кмета на Общината и Общинския съвет в съответствие със своите 

компетенции. Във всички етапи на разработване и прилагане участват, и 

отговорностите се разпределят между всички групи партньори: административни 

структури местната власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански 

сдружения, широката общественост. В зависимост от етапа, нивото на съучастие се 

проявява в различна степен. 

 

При взаимодействие между целевите групи бяха прилагани всички приети форми на 

взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно 

участие. 

 

Приложени са препоръчани в документите на международни организации 

(Обединените нации, Европейската комисия и др.) основни принципи за 

представителност, равнопоставеност, баланс на представителите, повишена култура на 

диалог, информиране за резултатите от участието.Процесът на консултации всъщност 

стартира още в началото с цел актуализиране на наличните данни, необходими за 

разработването на ПИРО и информиране на всички заинтересовани страни. Етапите, 

през които преминава този процес, следват указанията на ЕК и са обобщени в 6 стъпки: 

 

− Подготовка на документи за консултации 

 

За всеки етап от разработването и обсъждането на ПИРО за процеса на 

публични консултации са подготвени и представени различни материали –

презентации, извадки от систематизирани визия, стратегически цели и приоритети, 

анкетно карта, работна версия на документа и др. 
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− Избор на подходящи инструменти и провеждане на консултации 

 

Инструментите за публични консултации са съобразени с характера на 

документа, неговия пилотен характер за Р.България и региона и изводите от 

досегашната практика по обсъждане на стратегически документи от национално, 

регионално и местно ниво. Избраните подходи, методи и процедури са променени в 

процеса на работа поради обявеното извънредно положение в страната. Значителна 

част от срещите на място в процеса на публичните консултации са подменени с 

дистанционен обмен на становища и предложения със съдействието на 

представителите на Общинска администрация, за да може да се включат и 

представители на всички заинтересовани 

 

− Анализ на получените коментари, предложения и информация и тяхното 

отразяване във финалната версия на ПИРО 

 

След разглеждане на анкетните карти, отговорите бяха резюмирани, като новите идеи, 

процесите и насоките за развитие на общината, както и различните виждания се 

добавиха в разработването на плана. 

 

 

ЧАСТ IV – ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И 

ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

 

При разработване на стратегическата час на ПИРО е използван интегриран подход за 

планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, който изисква 

целите и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с 

факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от 

населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична 

инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените 

планове за развитие на територията.  

 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и 

приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и 

техническа помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на 

програмата са мерките и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. 

В тях са включени дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви 

признак, с общо финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка 

предвидена интервенция обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране 

със собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от 
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различни оперативни програми или от други източници. Идентифицирани са и мерки, 

за чието изпълнение не винаги е необходим финансов ресурс –например 

разработването на общински наредби. 

 

Основни компоненти на програмата за реализация са: 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1. ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

 

 Изграждане и модернизиране на 

техническа инфраструктура за бизнес и 

предприемачество в Общината 

Разработване и 

реализиране на програма за 

оптимизиране 

инфраструктурата на 

бизнеса в промишленото 

производство на 

територията на общината 

/теренно и сградно 

осигуряване, транспортна 

инфраструктура, 

енергоснабдяване, 

далекосъобщения, ВиК, 

инсталации за отпадъци 

/твърди и течни/ 

 Подкрепа за предприемачество –ново 

стартиращи предприятия в приоритетни 

сектори, семейни предприятия, 

бързорастящи предприятия и други 

Подготовка на лица, 

желаещи да развиват 

собствен бизнес, вкл. 

безработни и работещи, за 

планиране и стартиране на 

самостоятелна стопанска 

дейност и самонаемане; 

Предоставяне на подкрепа 

за започване на реална 

стопанска дейност и 

намиране на подходящи 

източници на 

финансиране, достъп до 

услуги и менторство за 

развитие на бизнес. 

 Подкрепа за предоставяне на услуги, 

насочени към развитие на 

предприемачеството и подобряване на 

Предоставяне на комплекс 

от обучения и услуги, 

които да подпомогнат 
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елементи на бизнес средата; целевите групи в 

разработката и преценката 

на предприемаческите им 

идеи, придобиването на 

нужни за управлението и 

развитието на бизнеса 

знания и умения и 

разработването на бизнес 

идеите в жизнеспособни 

планове за реализация на 

реална стопанска дейност; 

 Насърчаване на дигиталната 

трансформация на предприятията 

Подкрепа за инвестиции, 

насочени към въвеждането 

на цифрови решения и 

програми, вкл. системи за 

електронно разплащане 

сред МСП,подобряване на 

бизнес средата в областта 

на цифровата 

трансформация. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ 

РАБОТНИ МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ЗАЕТОСТ 

 

 

 Изграждане на умения и 

компетентности в съответствие с 

регионалния пазар на труда. 

Придобиване на нови 

професионални знания и 

умения по време на работа, 

вкл. обучение в ключови 

компетентности 

 Включване на безработни младежи в 

стажуване и чиракуване, субсидирана 

заетост, включително за първа работа, с 

цел устойчива интеграция на пазара на 

труда. 

Пакет от мерки насочени 

към дългосрочно 

безработни лица за 

преодоляване на липсата на 

квалификация, образование, 

навици, мотивация и работа, 

в т.ч.мотивиране, обучение 

за придобиване на умения 

за учене, професионално 
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ориентиране, 

професионално обучение, 

КК, чиракуване, др. 

 Повишаване на квалификацията и 

преквалификация на заети лица в 

контекста на регионалните и местните 

потребности от квалификация на 

работната сила. 

Целева подкрепа за 

повишаване на 

квалификацията и 

преквалификация на заети 

лица; Осигуряване на 

гъвкави възможности за 

обучения, усъвършенстване 

и преквалифициране, 

включително обучения на 

работното място 

 Активиране и подкрепа при търсенето 

на работа, съответствие между търсене и 

предлагане. 

Предоставяне на 

посреднически услуги на 

пазара на труда, активиране 

на неактивни лица, 

организиране и участие в 

трудови борси и др. 

подкрепящи услуги за 

заетост. Предоставяне на 

идивидуализирани услуги за 

нискоквалифицираната 

работна ръка 

 Подпомагане на МСП за запазване на 

работните места 

Предоставяне на стимули за 

работодателите при 

откриването на нови 

работни места, в т.ч. 

инвестиции за подобряване 

качеството на работните 

места и оборудване и 

адаптиране на нови работни 

места 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 
 

 

 

 Модернизиране и технологично 

обновяване на стопанства и 

Строителство или 

обновяване на сгради и на 
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инфраструктура в селското и горското 

стопанство. 

друга недвижима 

собственост, използвана за 

земеделското 

производство, 

включително такава, 

използвана за опазване 

компонентите на околната 

среда; Закупуване на нови 

машини,съоръжения и 

оборудване, необходими за 

подобряване на 

земеделския производствен 

процес 

 Модернизация и технологии за прецизно 

земеделие за подобряване на 

ефективността на производството. 

Подкрепа за 

модернизацията и 

технологично обновяване 

на малките и средни 

стопанства, включително 

чрез технологии, 

постигащи по-високи 

екологични стандарти и 

водещи до сравнителни 

пазарни предимства. 

 Насърчаване развитието на 

биологичното земеделие 

Подкрепа за стопани, 

занимаващи се с 

биологично земеделие не 

само с финансови средства, 

а и със съвети за добри 

практики или за нови и 

новаторски решения. По 

този начин може да се 

подобри ефективността и 

да се увеличат маржовете 

на печалба. 

 Запазване и устойчиво развитие на 

горите 

Инвестиции за 

подобряване 

жизнеспособността на 

горите 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 

 

 Възстановяване и социализация на 

паметниците на културното наследство 

Възстановяване, 

реставрация, консервация, 

въвеждане на съвременни 

форми на експониране на 

паметниците на 

културното наследство 

 
Развитие на различни видове туризъм 

(културен, религиозен, познавателен, 

еко и приключенски, селски туризъм) 

Разработване на 

продуктова концепция, 

основаваща се на 

съвременни тематични 

интерпретационни 

подходи; разработването и 

осъществяването на 

проекти на културния 

туризъм, финансирани със 

средства по различни 

програми 

 
Повишаване професионалната 

квалификация на заетите в туризма 

Повишаване на 

професионалната и езикова 

квалификация на 

работещите в 

туристическия отрасъл, 

като по този начин се 

посрещнат по-добре 

нуждите на работодателите 

от квалифицирани кадри и 

да се стимулира интереса 

на работещите към учене 

през целия живот. 

 

 

 

 

ЗА ПРИОРИТЕТ 2 

 

 

ЦЕЛ 2. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО И ЗАВЪРШВАНЕТО НА 

КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ИОБУЧЕНИЕ 

 

 

ЦЕЛ 2.1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО И ЗАВЪРШВАНЕТО НА 

КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

 Обхващане и задържане в 

образователната система 

на деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст като 

местна и регионална 

политика 

Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване 

в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст 

 
Дигитална 

трансформация на 

училищното образование, 

и обучение 

Обучение на учителите в областта на 

цифровото образование и цифровите 

компетентности на учителите; 

Насърчаване на използването на цифрови 

педагогически методи-цифровите 

инструменти и новите педагогически 

методи трябва да представляват 

неразделна част от обучението на 

учителите. 

 
Въвеждане на иновации в 

училищата 

Подкрепа за иновативни учебни 

програми, иновативни класни стаи и 

иновативни училища 

 
Опознаване на 

традициите 

Изучаване на традициите чрез 

разнообразни дейности и занимания на 

територията на местните училища 

 

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА 

ТРУДА 

 

 Предлагане на обучение 

по професии и 

специалности с 

приоритетно значение за 

регионалния пазар на 

труда 

Разработване на гъвкави модулни учебни 

планове и програми по професии, 

отчитащи реалните нужди на пазара на 

труда 

 
Обновяване на 

материалната база на 

образователната 

инфраструктура 

Модернизиране и изграждане на нова 

материална база на предучилищното 

образование, училища, центрове за 

подкрепа за личностно развитие, 

общежития, спортни площадки и салони . 

Доставка и монтаж на специфични и 

иновативни инструменти и оборудване за 

подкрепената инфраструктура 

 
Изграждане на Засилване на употребата на ИКТ като 
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инфраструктура за 

цифровизация на 

образованието 

част от модернизираната образователна 

инфраструктура 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ 

 

 

ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 

 Подобряване достъпа на 

населението до здравни 

услуги 

Териториално фокусиране на 

интервенциите, което да подобри достъпа 

на населението до първична, 

специализирана и болнична помощ 

 
Осигуряване на 

медицинска помощ в 

отдалечени и 

труднодостъпни места 

Създаване на мобилни екипи към 

областните лечебни заведения за 

осигуряване на медицинска помощ в 

отдалечени и труднодостъпни места;  

 
Осигуряване на по-добри 

условия на лекарите 

Финансиране на нови условия за 

предлагане на услуги от 

общопрактикуващи лекари в 

труднодостъпни региони 

 
Разкриване на нови 

социални услуги за 

възрастни хора 

Създаване на социални услуги, насочени 

към възрастни и болни хора (хосписи); 

Създаване на нови социални услуги за 

резидентна грижа за възрастни 

 
Разкриване на нови 

социални и интегрирани 

здравно-социални услуги 

за резидентна грижа за 

лица с увреждания 

Създаване на нови социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за 

резидентна грижа за лица с увреждания; 

Създаване на съпътстващи 

специализирани и консултативни 

социални услуги за лица с увреждания 

 
Предоставяне на социални 

услуги за семейства и деца 

в риск 

Създаване на други видове социални 

услуги (за спешно настаняване, ранна 

интервенция, консултативни за деца и 

семейства и т.н.) 

 
Обновяване на 

съществуващи социални 

обекти 

Подобряване на средата в съществуващи 

социални услуги/ 
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ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, 

ДОСТЪП ДО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

 Модернизиране на 

културни организации и 

сгради 

Поддържане и обогатяване на културната 

инфраструктура и оборудване за 

културни организации и сгради. 

 
Опазване, развитие и 

популяризиране на 

културното наследство и 

културните услуги 

Възстановяване и поддръжка на 

туристически обекти с историческо и 

културно значение, включително 

опазване и защита на материалното и 

нематериалното природно, историческо и 

културно наследство 

 

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

 

 Подобряване на 

училищната спортна 

инфраструктура 

Ремонт, реконструкция, изграждане на 

спортните съоръжения в училищата 

 
Обновяване на спортните 

съоръжения в населените 

места 

Поддържане на открити и закрити 

спортни площи, строителство на нови 

 
Създаване на условия за 

спорт в общината 

Създаване на условия за спорт в 

свободното време и спорт за всички и 

увеличаване на мобилността на 

населението от всички възрастови групи 

 

 

ЗА ПРИОРИТЕТ 3 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ 

 

 

ЦЕЛ 3.1.1. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА 

 

 

 

 Обновяване на участъците 

от Републиканската пътна 

мрежа 

Рехабилитация и реконструкция на 

Републиканската пътна мрежа ІІІ клас 

 
Поддържане и обновяване 

на общинската пътна и 

улична мрежа 

Рехабилитация и реконструкция на 

общинската пътна мрежа и уличната 

мрежа 

 
Подобряване на вътрешно 

общинската свързаност на 

Подобряване на връзката между 

населените места в общината и региона 
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населените места 

 
Подобряване на 

транспортния достъп до 

туристически обекти 

Изграждане на пътна достъпност до 

обектите на културно-природното 

наследство в общината 

 

 

ЦЕЛ 3.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ 

 

 

 Осигуряване на мрежа от 

информационни и 

комуникационни 

технологии от високо 

ниво до обекти на 

публичните услуги в 

здравеопазването, 

образованието, 

социалното подпомагане и 

културата 

Изграждане на инфраструктура за 

използване на ИКТ. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА 

 

 

ЦЕЛ 3.2.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

 Подобряване 

техническото състояние 

на водопроводните 

системи 

Реконструкция и модернизация на 

амортизираната водопроводна мрежа 

 
Подобряване на 

водоснабдяването и 

качествата на питейните 

води 

Изграждане на пречиствателни станции 

за питейни води за подобряване на 

водоснабдяването и качествата на 

питейните води 

 
Рекултивация на 

нерегламентирани депа за 

ТБО 

Рекултивацията на депата за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания 
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ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО 

НАСЛЕДСТВО, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е 

КОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

 

 Опазване на 

идентичността на 

природното наследство и 

наследеното биологично 

разнообразие 

Дейности за ефективна защита и 

използване на икономическия потенциал 

на природните и защитените територии с 

международна значимост –постигане на 

баланс между екологични функции и 

екосистемни услуги 

 
Включване в проекти за 

трансгранично 

сътрудничество 

Създаване на трансгранични екологични 

коридори, на база на нормативна основа 

и изграждане на капацитет за управление 

и взаимно екологосъобразно ползване на 

природното богатство по модела на 

„Зелен Коридор“ или други европейски 

проекти 

 
Изграждане на „зелена“ 

инфраструктура 

Подобряване на свързаността между 

съществуващите природни зони, за да се 

противодейства на разпокъсването и да 

се повиши тяхната екологична 

съгласуваност, например чрез опазване 

на живите плетове, ивиците дива природа 

покрай нивите и малките речни корита; 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 Активизиране на 

трансграничните контакти 

и разширяване на 

сътрудничеството със 

съседните гранични 

райони 

Включване на общината в проекти за 

трансгранично сътрудничество 

 
Инвестиции за 

повишаване на местното 

предприемачество и 

насърчаване 

конкурентоспособността 

на МСП (които да бъдат 

привлечени като директни 

получатели на помощта по 

програмите за 

трансгранично 

сътрудничество) 

Включване на МСП в трансгранични 

проекти 

 
Развитие на 

трансгранично 

Включване в инициативи за превенция на 

риска/предотвратяване и смекчаване на 
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сътрудничество за 

решаване на съвместни 

екологични проблеми 

последствията от климатичните промени 

 
Развитие на алтернативни 

форми на туризъм с по-

висока добавена стойност 

Инвестиране в общи продукти и услуги, 

свързани с историческото, природното и 

културното наследство, със силен акцент 

върху създаването на заетост за малките 

и семейните предприятия 

 
Трансгранични проекти в 

областта на споделените 

здравни услуги 

Трансгранично сътрудничество и 

партньорства, включително в 

трансграничните региони, с цел трансфер 

и прилагане в голям мащаб на 

иновативни, включително цифрови 

решения, например чрез европейските 

референтни мрежи 

 

ЧАСТ V. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 

България се намира в един от регионите, които са особено уязвими къмизменението на 

климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и от 

нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития като 

суши и наводнения.  

 

Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат да 

доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи 

икономическия растеж и просперитета,както на национално, така и на трансгранично 

равнище. Изменението на климата вероятноще увеличи честотата и величината на 

екстремните метеорологични явления, като се очаква през следващите десетилетия в 

страната средната годишна температура на въздуха да се увеличи и да се променят 

типовете валежи. Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са 

екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. 

Броят на смъртните случаи и жертвите, дължащи се на природни бедствия, е 

значителен, което показва уязвимост към метеорологичните условия и климата. 

 

 Уязвимостта на населението и икономиката на България към въздействията на 

климатичните промени се усилва от относително високата степен на бедност в най-

засегнатите райони, продължаващата концентрация на населението на страната в 

няколко индустриални и градски района и различните последици от прехода от 

държавно-контролирана икономика към свободна пазарна икономика. Все повече 

доказателства сочат, че икономическите загуби от бедствия, свързани с 

метеорологични и климатични условия, също нарастват. 

 

 При разработването на ПИРО за периода 2021-2027 г. е взето под внимание 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 
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приета с Решение на МС № 621 от 25 октомври 2019 г. Рамковият документ цели да 

очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към 

изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г., да 

дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните 

промени и за подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и 

икономическите системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет 

въздействия от изменението на климата. В Плана за действие са предложени конкретни 

дейности по сектори, като е включена информация за техния приоритет, показатели за 

изпълнение, отговорни институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в 

ПИРО. 

 

В Програмата за реализация на ПИРО са формулирани мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена 

спецификата на територията. Изпълнението на тези мерки следва да бъде както 

ресурсно обезпечено, така и обвързано със система от индикатори, позволяващи 

оценка на напредъка за периода на действие на съответния стратегически документ 

(или при извършване на междинна оценка, актуализация и др.) 

 

Конкретните предизвикателства, произтичащи от изменението на климата, пред които 

са изправени секторите в България, са за селското стопанство, биологичното 

разнообразие и екосистемите (БРиЕС), енергетиката, горското стопанство, 

здравеопазването, транспорта, туризма, градската среда и управлението на водните 

ресурси. 

 

Сектор „Селско стопанство“  

 

Като цяло, страната в по-голямата си част има характера на селските райони и въпреки 

че са богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски доходи, ограничени 

възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на бедност (по-

голямата част от селското население е в риск от бедност или социално изключване) и 

произтичащо от всичко това задълбочаване на разделението между градските и 

селските райони по отношение на социалния статус и стандарта на живот. 

Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на българското 

селско стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност-по-дълги 

засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и наводнения. Екстремните 

метеорологични явления и постепенните климатични промени могат да окажат силно 

въздействие върху добивите и качеството на продукцията. 

 

Секторът на селското стопанство е силно уязвим от въздействието на изменението на 

климата като източник на адекватна храна, стълб за икономически растеж, доставчик 

на екосистемни услуги и на поминък за селското население. 

 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 
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Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични явления се 

очаква да окажат въздействие на всички нива на БРиЕС. Климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие: генетично, видово и екосистемно. 

 

Сектор „Гори“ 

 

Прогнозите за повишаване на температуратапоради изменението на климата, по-

топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър 

сняг и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще 

увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще 

причинят сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще 

те може да допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване 

способността на горите да фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот в 

България чрез намаляване възможностите за изпълняване на ценни екосистемни 

услуги. 

 

Сектор „Човешко здраве“ 

Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични прояви, 

свързани с изменението на климата. Климатичните промени в България се проявяват 

чрез повишаване на средните годишни температури на въздуха и водата, увеличаване 

на горещите и студени вълни, промяна в режима на годишните валежи, нарастване 

броя наинтензивните валежи, увеличаване на екстремните метеорологични явления 

(ветрове, циклони, наводнения и суши) и промени в интензитета на ултравиолетовото 

(UV) излъчване. Всички тези промени засягат здравето по сложен и индивидуален 

начин, в зависимост от различните социално-икономически, здравни, лични и други 

фактори. изменението на климата върху здравето могат да бъдат диференцирани в 

следните групи: заболяемост и смъртност, свързани с топлината; заболяемост и 

смъртност, свързани с екстремни метеорологични условия; сърдечносъдови 

заболявания, включително инсулти, астма, респираторни алергии и заболявания на 

дихателните пътища; болести, причинени от храна и хранителни фактори; заболявания, 

свързани с водата; психично здраве и свързани със стреса разстройства, неврологични 

заболявания и нарушения. Въздействията върху здравето, свързани с климата, засягат 

непропорционално по-уязвимите групи от населението, по-специално деца и 

възрастни, хора с хронични заболявания, хора с нисък социално-икономически статус, 

живеещите в бедност и тези с вредни навици (употреба на алкохол, наркотици и 

тютюн). Сериозността на здравословното въздействие, произтичащо от посочените по-

рано рискове, ще зависи от капацитета на сектора на общественото здравеопазване да 

се справи с тези условия и да се подготви за тях, както и от фактори като поведението 

на индивидите, възраст, пол, социално-икономически статус и местоположение. 

 

Сектор „Туризъм“ 
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Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. 

Климатът е ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който 

влияе и върху периода за почивки, както и върху избора и разходите за туристическа 

дейност. Метеорологичните условия допринасят за удовлетворението от пътуването в 

дестинацията по време на ваканциите. Неблагоприятните климатични събития, 

включително топлинни и студени вълни, интензивни валежи, бури или промени в 

природните туристически атракции, като липса на сняг, може да имат отрицателни 

последици за преживяванията на туристите в дадена дестинация иза желанието на 

туриста да се върне отново там. климатичните промени пораждат различни 

краткосрочни и дългосрочни заплахи за туризма в България, въпреки че по-високите 

температури по-рано и по-късно през годината може да направят страната по-

привлекателнав извън-пиковия сезон (между силния и слабия сезон). 

 

 

 

Сектор „Транспорт“ 

 

Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните събития в 

България са резултат от наводнения и свлачища. Най-уязвими са Републиканската 

пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, пътища и 

инфраструктура за обществен градски транспорт). 

 

Сектор „Градска среда“ 

 

Градовете и селищата са изпитали средно годишно повишаване на температурата и 

увеличен брой дни синтензивни валежи, често придружени от бури или градушка и 

свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили значителни щети през 

последните години. Градската среда в България е уязвима и е изложена на значителен 

риск от бъдещите климатични промени. Тези рискове се изострят от остарялата и често 

неадекватна инфраструктура както в големите, така и в малките населени места и от 

големия дял на застаряващото население, предимно с ниски доходи и под прага на 

бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване на проблемите, 

причините за тях и евентуалната им превенция и управление както сред лицата, 

отговорни за вземането на решения, така и сред широката общественост. 

 

Сектор „Води“ 

 

Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за водния 

сектор. По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна, докато по-

сериозните засушавания застрашават районите с прогнозиран недостиг на вода. Очаква 

се в районите, които използват подземни водни източници, да има по-малък риск от 

недостиг, предвид прогнозите, че изменението на климата няма да се отрази на 

наличието на подземни води, прогнозирания спад на населението в България и бавния 

растеж на промишлените и селскостопанските дейности. Висок риск от недостиг може 
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да се очаква в районите с водоснабдяване от повърхностни източници и с интензивни 

туристически дейности, които се предвижда да нарастват. Ключовите уязвимости към 

тези климатични опасности (и тяхното въздействие върху недостига на вода) са: 

- Състояние и подготвеност на инфраструктурата: Претоварена, застаряваща, 

слабо поддържана инфраструктура и следователно силно уязвима и най-

вероятно, неадекватна за справяне с изменението на климата.  

- Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател: Населението и 

операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с 

добри практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими. 

- Водноелектрически централи -уязвими от експлоатацията при суши.  

- Водни услуги (водоснабдяване, канализация, мелиорация) -уязвими присуша. 

- Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за 

инфраструктурата и услугите: Щети, неправилна експлоатация и с ниско ниво 

или недостатъчни услуги; Рискове за водноелектрическите централи поради 

ниски или високи речни потоци. 

- Основните рискове за природните системи са увреденото биологично 

разнообразие, което се дължи както на наводненията, така и на сушите. 

 

Основните публични източници за финансиране на адаптирането са средства на ЕС 

(безвъзмездни средства, субсидии, нисколихвени заеми, финансови инструменти) или 

национални източници (държавен бюджет). В условията на фискално затягане, за 

България финансирането от ЕС се оказва един от най-достъпните източници. Това е в 

съответствие с текущите дискусии относно увеличаване съотносимостта на бюджета на 

ЕС към климата. Що се отнася до държавния бюджет -докато в бъдеще може да се 

обмисли допълнително или увеличено данъчно облагане , част от приходите от 

продажбата на квоти за емисии биха могли да се насочат към финансиране на 

адаптирането.  

 

Бюджетът на ЕС остава важен източник на средства за редица области от 

нисковъглеродно развитие до чиста инфраструктура и устойчиво регионално развитие. 

В предложението за бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г., Европейската комисия 

предлага увеличаване на дела на разходите за климата от 20 на 25 процента. В цифри, 

това би означавало разходи за климата в размер на около 16 милиарда евро годишно. 

Според предложението увеличаването на разходите за климата в области като 

научните изследвания и иновациите, икономическото развитие и селското стопанство 

се очаква да бъде още по-изразително, отколкото в настоящата МФР. За следващия 

дългосрочен бюджет на ЕС, Комисията предлага също така да се увеличи 

финансирането с 60 процента за LIFE, програмата на ЕС за околна среда и действия в 

областта на климата. 

 

Ролята на държавния бюджет и бюджетите на местните общини е да съфинансират 

гореспоменатите европейски и международни източници и да финансират 

самостоятелно мерки. Тъй като мерките по АИК често се припокриват с мерките за 

смекчаване на последиците от изменението на климата, мерките за устойчива 
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енергетика и транспортна политика и мерките на политиката, насочени към 

подобряване на качествотона околната среда, е необходимо да се определят областите 

на съвместимост, които могат да улеснят мобилизирането на средства както на местно 

и регионално , така и на национално ниво. 

 

Местните органи са основни двигатели на енергийния преход и на борбата срещу 

климатичните промени на най близкото до гражданите равнище на управление. 

Местните органи споделят отговорността за действия в областта на климата с органите 

на регионално и национално равнище и са решени да действат независимо от 

ангажиментите на други страни.  

 

Местните и регионалните органи във всички социално икономически условия и 

географско местоположение са водещи в усилията за намаляване на уязвимостта на 

техните територии към различните въздействия на климатичните промени. 

 

Въпреки че тези усилия вече са в ход, адаптирането към климатичните промени остава 

неизменна необходимост за допълване на смекчаването им. ползи за околната среда, 

обществото и икономиката. Съвместното справяне с тях открива нови възможности за 

насърчаване на устойчиво местно развитие. Това включва изграждане на 

приобщаващи, устойчиви към изменението на климата и енергийно ефективни 

общности; Подобряване на качеството на живот; стимулиране на инвестициите и 

иновациите; импулс за местната икономика и създаване на работни места; засилване на 

ангажираността и сътрудничеството на заинтересованите страни. 

 

Местните решения за предизвикателствата на енергията и климата спомагат за 

осигуряването на сигурна, устойчива, конкурентна и финансово достъпна енергия за 

гражданите и така допринасят за намаляване на енергийната зависимост и за защита на 

уязвимите потребители ./Споразумение на Кметовете за климата и енергията/. 

 

 

ЧАСТ VI - НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

 
Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване.Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на ПИРО. 
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СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  

 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО.Системата 

за наблюдение обхваща: 

- източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализиране на информация;  

- индикаторите за наблюдение; 

- органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;  

- системата на докладване и осигуряване на информация и публичност 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, 

регионални и местни източници на информация. 

 

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община 

Неделино. 

 

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 

общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите 

органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината.  

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или 

със средства от фондовете на Европейския съюз. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението 

на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.  

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява 

от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и 

внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща 

година.  

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в 

интернет.  

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината съдържа информация за: 
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1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 

и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените 

средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;  

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 

на плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства 

и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

 

Изменение и актуализация на ПИРО 

 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР, в т.ч.: 

−при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината; 

−в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

−при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да 

бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните 

доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната 

актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел 

включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. Така 

например, в случай на възникнала възможност за включването на допълнителни 

ресурси –средства от оперативните програми за периода 2021-2027 г. или от други 

национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на програмата за 
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реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи, които да 

бъдат финансирани с допълнителните ресурси. 

 

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в 

програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към 

постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на 

интегриран подход. 

 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за 

реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките 

от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

 

Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на 

ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно 

изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща 

оценкане по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие. 

Последващата оценка включва: 

−оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

−оценка на общото въздействие; 

−оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Индикаторите за наблюдение на плановете за интегрирано развитие на 

общините отчитат степента на постигане на определените цели и приоритети за 

развитие. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните, резултати и 

въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие. 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 

2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (Приложение № 3). За да се 

осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са 

посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на информация, 

периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане 

изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да 

бъде достигната до края на периода на действие на плана. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са включени общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021-2027 г. 
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Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа 

на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. 

Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики 

(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 

развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите 

на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат. Индикаторите за 

продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените 

приоритети и/или мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и 

изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и 

постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в 

някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 

развитие за общото развитие на региона. 

Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на 

приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат –по отношение на 

целите. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО 

Неделино са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с 

основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по оперативните 

програми, а също така отразяват и спецификата на района.  

Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 

специфична информация; 

Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на 

стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно 

информация и количествени данни; 

Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

Адекватни – обосновани са, и подходящи по отношение на целите и 

приоритетите за развитие; 
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Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща 

сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на 

напредъка и постигането на целите. 

 

ЧАСТ VII - ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.32 

ОТ ЗРР 

 

За разработването на ПИРО е извършена предварителна оценка на плана 

съгласно чл. 32 от ЗРР, затова тя е включена като неразделна част от съдържанието на 

ПИРО. Тя се осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за 

социално-икономическото въздействие на плана върху развитие на общината и 

евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. 

Екологичната оценка оценява доколко стратегията за развитие на общината, 

определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на 

критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Успоредно с 

работата по разработване на ПИРО кметът на общината уведомява МОСВ за 

разработването му и ако това бъде изискано, възлага извършване на екологична оценка 

(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС). Средствата за финансирането както на оценката 

за социално-икономическото въздействие на плана, така и на екологичната оценка, се 

осигуряват заедно с тези за изработване на плана. Изготвянето им се извършва от 

независими експерти, при спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР. Това не 

отменя задължението за инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите, 

включени в ПИРО, да се извършват законово установените екологични оценки, респ. 

ОВОС, за всеки проект поотделно. 
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4.1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 – 2027г. 

Таблица № 39 
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Време за реализация 

14 15 16 17 18 19 20 

НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВО 

П1.1 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект:-  „Светилище на вр. Божица“ М1.1 700000 ПРСР, МК 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.2 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Светилище на вр. Свети 
Илия“ М1.1 1100000 ПРСР, МК 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.3 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация на обект: - „Светилище на вр. Света 
Неделя“ М1.1 500000 ПРСР, МК 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.4 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Курбанище“ М1.1 650000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.5 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Тракийска могила – махала 
Дуня“ М1.1 720000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.6 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Антично селище – махала 
Шадийца“ М1.1 700000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.7 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Средновековно селище  - 
местността Селище“ М1.1 500000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.8 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Средновековно селище – 
местността Св. Марина“ М1.1 990000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П1.9 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Средновековно селище  - 
местността Селището“ М1.1 800000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.10 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – Сухата чешма“ М1.1 680000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.11 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол  - местността Св. 
Марина“ М1.1 1000000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.12 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – центъра на гр. 
Неделино“ М1.1 1200000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.13 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Черковото“ М1.1 900000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.14 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – Каурското 
гробе“ М1.1 650000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.15 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некрополите в района на 
махала Диманово“ М1.1 890000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.16 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол в района на 
читалище „Светлина 1938г“.“ М1.1 1050000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.17 

Археологични проучвания, разкриване и  
реставрация  на обект: - „Некропол  - местността 
Попова чука“ М1.1 940000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.18 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Сивово“ М1.1 920000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.19 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Барцево“ М1.1 840000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.20 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността 
Оскруша“ М1.1 780000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.21 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Некропол – местността М1.1 520000 ПРСР, МК 

Община 

  

Х Х Х Х Х Х 
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Гробчени“ Неделино 

П1.22 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Купоското“ М1.1 630000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.23 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Маданище“ М1.1 540000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.24 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Белите камъни“ М1.1 1250000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.25 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Стари рудници – 
местността Сухата чешма“ М1.1 1100000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.26 

Археологични проучвания, разкриване и  
реставрация  на обект: - „Ранновизантийска крепост 
– местността Градище “ М1.1. 1200000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.27 

Археологични проучвания, разкриване и 
реставрация  на обект: - „Тракийска крепост – 
местността Чуката“ М1.1. 1080000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.28 

Реставрация и ремонт на старите сводови мостове в 
град Неделино и включването им в интегриран 
туристически продукт 

М1.1. 
М3.1. 400000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.29 

Проучване, реставрация и чатична социализация  на 
локални римски пътища. Реконструкция на Римски 
мостове 

М1.1. 
м4.8. 400000 

ПРСР, МК, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.30 

Реставрация,консервация и експониране на обекти-
стари къщидекларирани със съответните писма на 
НИПК, притежаващи статут на  на еденични 
архитектурно-строителни недвижими културни 
цености М1.1. 300000 ПРСР, МК 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П1.31 

Разработване и въвеждане на план и програмни 
документи за управлението на културното 
наследство на Община Неделино М1.2. 75000 

ПРСР, МК, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.32 

Представяне на местната история със съвременни 
технологии М1.3 150000 

ПРСР, МК, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П1.33 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект:-  „Светилище на вр. Божица“ М1.4 2750000 

ПРСР, МК, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.34 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Светилище на вр. Свети Илия“ М1.4 550000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.35 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Светилище на вр. Света Неделя“ М1.4 300000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.36 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Курбанище“ М1.4 350000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.37 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Тракийска могила – махала Дуня“ М1.4 230000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.38 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Антично селище – махала Шадийца“ М1.4 930000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П1.39 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Средновековно селище  - местността 
Селище“ М1.4 350000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
   

Х Х Х Х Х 

П1.40 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Средновековно селище – местността Св. 
Марина“ М1.4 420000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.41 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Средновековно селище  - местността 
Селището“ М1.4 380000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
    

Х Х Х Х 

П1.42 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – Сухата чешма“ М1.4 285000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.43 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол  - местността Св. Марина“ М1.4 650000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.44 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – центъра на гр. Неделино“ М1.4 300000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.45 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Черковото“ М1.4 150000 

 МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.46 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – Каурското гробе“ М1.4 100000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П1.47 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некрополите в района на махала Диманово“ М1.4 120000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 
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П1.48 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол в района на читалище „Светлина 
1938““ М1.4 100000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.49 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол  - местността Попова чука“ М1.4 210000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.50 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Сивово“ М1.4 170000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.51 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Барцево“ М1.4 195000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино       

Х Х 

П1.52 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Оскруша“ М1.4 210000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.53 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Некропол – местността Гробчени“ М1.4 160000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П1.54 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Купоското“ М1.4 135000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.55 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Маданище“ М1.4 185000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П1.56 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Белите 
камъни“ М1.4 420000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.57 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Стари рудници – местността Сухата чешма“ М1.4 195000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П1.58 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Ранновизантийска крепост – местността 
Градище “ М1.4 620000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П1.59 

Изграждане на посетителска инфраструктура на 
обект: - „Тракийска крепост – местността Чуката“ М1.4 600000 

МК, ПРСР, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П1.60 

 Организиране и провеждане на културни събития 
включени в културния календар на Община 
Неделино М1.5 300000 

МК, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 НЧ 
„Светлина 
1938“, НЧ 
„Напредък - 
1962“, СОУ 

Х Х Х Х Х Х Х 

П1.61 

Организиране и провеждане на Балкански 
фолклорен фестивал в Община Неделино М1.5 700000 

МК, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
НЧ „Светлина 
1938“, НЧ 

Х Х Х Х Х Х Х 
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„Напредък - 
1962“ 

П1.62 

Организиране на реклама за популяризиране на 
културните събития и прояви в Община Неделино М1.5 250000 

МК, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
НЧ „Светлина 
1938“, НЧ 
„Напредък - 
1962“ 

Х Х Х Х Х Х Х 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

П2.1 

Реконструкция и разширяване на ОДЗ 1, гр. 
Неделино М2.1 800000 

 МОН,ОПНОИР, 
ПРСР, Община 
Неделино 

 Община 
Неделино     

Х Х Х 

      

П2.2 

Реконструкция и разширяване на ОДЗ „Пролет“, гр. 
Неделино М2.1 400000 

МОН, ОПНОИР, 
ПРСР, Община 
Неделино 

Община 
Неделино    

Х Х Х 

  

П2.3 

Реконструкция и разширяване на ЦДГ „Зора“, с. 
Средец М2.1 850000 

 МОН, ОПНОИР, 
ПРСР, Община 
Неделино 

 Община 
Неделино     

Х Х Х Х Х 

  

П2.4 

Въвеждане на интерактивни форми на обучение в 
училищата М2.2 370000 ОПНОИР, МОН 

СОУ , ОУ Община 
Неделино 

Х Х Х Х Х Х Х 

П2.5 

Изграждане на достъпна архитектурна среда в 
училищата  М2.2 200000 ОПНОИР, ПРСР 

Община 

Неделино СОУ, ОУ  

Х Х 

    

П2.6 

Реновиране и аранжиране на прилежащите 
училищни пространства М2.2 450000 ОПНОИР, ОПОС 

Община 

Неделино 
СОУ, ОУ, 
ОДЗ    

Х Х Х Х 

П2.7 

Ремонтни дейности за внедряване на енергийна 
ефективност  в обектите на образователната 
инфраструктура  М2.2 1300000 ПРСР 

Община 

Неделино СОУ, ОУ, 
ОДЗ  

Х Х Х 

   

П2.8 

Разработване  и изпълнение на програма за 
интеграция и заетост  на млади хора и групи в 
изолация, включваща подходи за обучения и 
мотивация М2.3 180000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МТСП, 
МОН 

Община 

Неделино Агенция по 
заетост, 
бизнес, СОУ  

Х Х Х Х Х Х 

П2.9 Оборудване на кабинети в общинските училища М2.3 420000 

ОПНОИР, МОН СОУ, ОУ Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.10 

Провеждане на кампании за недопускане на 
преждевременно напусканe на училищата М2.3 70000 

ОПНОИР, МОН СОУ, ОУ Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.11 

Провеждане на кампании за популяризиране на 
възможностите за образование в общинските М2.3 35000 

ОПНОИР, ОПРЧР,  

СОУ, ОУ 
Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 
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училищата и университетите в България. МОН 

П2.12 

Организиране на обучения за придобиване на 
начална компютърна грамотност за лица в риск М2.4 20000 ОПНОИР, МОН 

Община 

Неделино 
Обучаващи 
фирми, 
Агенция по 
заетостта, 
АСП  

Х Х Х Х Х Х 

П2.13 

Създаване на предпоставки за активна комуникация 
между ДБТ – Златоград и фирми предлагащи 
обучения М2.4 70000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МОН 

ДБТ - 

Златоград Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.14 

Организиране на обучения за повишаване на 
квалификацията на лица регистрирани в ДБТ - 
Златоград М2.4 300000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МТСП, 
МОН 

ДБТ - 

Златоград Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.15 Бизнес – обучения за млади предприемачи М2.4 50000 ОПРЧР, МТСП 

ДБТ - 

Златоград 
Община 
Неделино  

Х Х Х Х Х Х 

П2.16 

Осигуряване на предпоставки  за практично 
обучение  на учениците  в реална среда М2.5 100000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, МОН 

СОУ Община 
Неделино, 
бизнес  

Х Х Х Х Х Х 

П2.17 

Обогатяване на учебните програми в областта на 
туризма и ресторантьорството  М2.5 70000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, ПРСР, 
МОН 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П2.18 

Обогатяване на учебните програми в областта на 
планинско биоземеделие М2.5 70000 

ОПНОИР, 
ОПРЧР, ПРСР, 
МОН 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

ПРОДУКТИ С НЕДЕЛИНСКА МАРКА 

П3.1 

Изграждане  на туристическа пътека Неделино вр. 
Св. Неделя и създаване на интегриран туристически 
продукт М3.1 326 830 ПРСР 

 Община 
Неделино   

Х Х 

          

П3.2 

Създаване на туристическа инфраструктура – 
екопътека към защитена местност «Пещера 
Годумова дупка» и реализиране  на интегриран  
туристически продукт М3.1 323  948 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П3.3 Туристическа пътека Римски път – Омарев дол” М3.1 323 684 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
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П3.4 

 Туристическа пътека местността Зиково бърце – 

местността Габъра М3.1 324 328 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х 
          

П3.5 

Изграждане на посетителски център за експониране 
на едногравското наследство и природните 
забележителности на Община Неделино М3.1 281 070 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.6 

Изграждане на туристическа пътека село Крайна 
училище  - местност «Потаци» и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 240 164 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.7 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Гъркавце – местността Гребенар  и създаване на 
интегриран туристически продукт  М3.1 204 121 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.8 

Изграждане на туристическа пътека село Крайна – 
местността Габровото и създаване на интегриран 
туристически продукт  М3.1 324 120 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.9 

Изграждане на туристическа пътека Неделино – 
местността Фенере и създаване на интегриран 
туристически продукт  М3.1 281 616 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.10 

Изграждане на туристическа пътека село Крайна – 
местността Екмежовица и създаване на интегриран 
туристически продукт М3.1 171 158 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.11 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Чуката – местността Мереджови колиби и създаване 
на интегриран туристически продукт М3.1 373 390 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.12 Фестивален комплекс „Неделино пее“ М3.1 202 984 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
     

П3.13 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Зиково бърце – местността Крушки и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 369 260 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.14 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Гребенар Неделино – Омареви колиби и създаване 
на интегриран туристически продукт М3.1 251 488 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.15 

Изграждане на туристическа пътека Стояново – 
Римски гробища – вр. Св. Неделя М3.1 362 240 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 

     

П3.16 

Изграждане на туристическа пътека местността 
Баряков дол  - Стояново, Община Неделино и 
създаване на интегриран туристически продукт М3.1 183 199 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 
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П3.17 

Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – 
местността Баряков дол – местността Корията  М3.1 318 969 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 
     

П3.18 

Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – 
местността Халваджиево (Чекаре), Община 
Неделино и създаване на интегриран туристически 
продукт  М3.1 242 904 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П3.19 

Изграждане на туристическа пътека гр. Неделино – 
местността Св. Илия, Община Неделино и 
създаване на интегриран туристически продукт М3.1 315 055 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

П3.20 

Развитие на Фестивален туризъм в Община 
Неделино М3.1 1350000 

ПРСР, МК, 
ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.21 

Развитие на селски туризъм в населените места на   
Община Неделино М3.1 1200000 ПРСР, ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.22 

Изграждане на туристическа пътека Неделино – 
Старинен квартал-местността Беровото и създаване 
на интегриран туристически продукт М3.1 400000 ПРСР,  

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.23 

Изграждане на туристическа пътека Неделино – 
местността Емин Чаушево бърце и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 350000 ПРСР,  

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.24 

Проектиране,изграждане и маркиране на трасета на 
парк за планинско колоездене „Велопарк Неделино“, 
маршрути за маунтин байк с различни нива на 
трудности. М3.1 350000 ПРСР,  

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.25 

Изграждане на туристическа пътека «Омарева 
дупка» , местността  Извора - « Афузов врис» 
местността «Ливаде»  и създаване на интегриран 
туристически продукт М3.1 400000 ПРСР,  

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.26 

Изграждане на туристическа пътека местен път с. 
Бурево – местността „Бездънника“  и създаване на 
интегриран туристически продукт М3.1 400000 ПРСР,  

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.27 

Проектиране на посетителски центрове за 
предоставяне на информация за туристическо 
обслужване и условия за престой на туристите в 
Община Неделино М3.2 150000 ПРСР, МРРБ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 
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П3.28 

Изграждане на посетителски центрове за 
предоставяне на информация за туристическо 
обслужване и условия за престой на туристите в 
Община Неделино М3.2 1000000 

ПРСР, МРРБ, 
ОПТТИ 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П3.29 

Участие на Община Неделино в туристически 
представения и договаряния в страната и чужбина М3.2 100000 

ОПДУ, ПРСР, 
МРРБ 

Община 

Неделино 

Община 
Мароня-
Сапон, 
Р.Гърция, 
Община 
Мики, Р. 
Гърция, 
Община 
Караджабей,Р 
Турция и др.  

Х Х Х Х Х Х 

П3.30 

Изграждане на музей на местния бит,фолклор и 
култура М3.2 150000 МК, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.31 Изграждане на търговско-етнографски комплекси  М3.2 200000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.32 

Разширяване на материалната база за развитие на 
туризма./средства за подслон и храна,както и всички 
съоръжения и дейности свързани с туристическото 
обслужване/ М3.2 150000 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.33 Насърчаване на културни и творчески индустрии М3.2 100000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.34 Брандиране на неделински туристически продукт М3.2 90000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.35 

Разработване на продуктова гама на туристическо 
предлагане за различните видове типология на 
туризъм според целта на пребиваване. М3.2 90000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.36 

Организиране на реклама на туристически продукти 
с „Неделинска марка“ М3.3 140000 ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.37 Развитие на съпътстваща туристическа индустрия М3.3. 1100000 
ПРСР, ОПИК, 

ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.38 Разработване на конкретни туристически продукти М3.3. 850000 ОПИК 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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П3.39 

Сертифициране, маркетинг и представяне на 
продуктите с „Неделинска марка“ на национално и 
международно ниво М3.3. 100000 

ОПРЧР,ОПНОИР, 
МЗ 

Община 

Неделино 
   

Х Х Х Х Х 

П3.40 

Подкрепа за създаване и развитие  на 
микропредприятие за преработка на 
дървесина,горски плодове,картофи  и др. М3.3. 500000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.41 

Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия за преработка и бутилиране на 
трапезна вода и безалкохолни напитки М3.3. 600000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.42 Подкрепа за създаване на винарски изби, и др М3.3. 150000 ПРСР, МЗ,  

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.43 Инвестиции в алтернативно планинско земеделие М3.4 120000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.44 

Информиране и подпомагане на земеделските 
производители  от Община Неделино за създаване 
на трайни насаждения  М3.4 170000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.45 Изграждане на гъбарници М3.4 350000 ОПИК, ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П3.46 Изграждане на мандра М3.4 1540000 ОПИК, ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П3.47 Изграждане на рибарници М3.4 840000 ПРСР, МЗ 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П3.48 

Организиране на работни срещи между земеделски 
производители, преработватели  на земеделска 
продукция и община Неделино.  М3.4 70000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, МЗ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П3.49 Изграждане на базар за земеделска продукция  М3.4 500000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.50 Изграждане на млекосъбирателни пунктове М3.4 480000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.51 

Изграждане на хладилни камери за шоково 
замразяване на земеделски продукти М3.4 1000000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.52 Представяне и популяризиране на местните обичаи М3.5 85000 МК, ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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П3.53 Представяне и популяризиране на местните занаяти М3.5 145000 МК, ОПДУ, ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.54 Изграждане на местни занаятчийски работилници М3.5 480000 ПРСР,МК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.55 

Разработване  и партниране по проекти с над 
общинско значение  и организиране  на съвместни 
мероприятия в областта на местните занаяти М3.5 7200000 ОПДУ, ОПРР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.56 

Разработване на туристическа анимация – фолклор, 
ритуали М3.5 200000 

ПРСР, ОПНОИР, 
ОПРЧР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.57 

Изработване на набор от екскурзоводски беседи на 
няколко езика М3.5 60000 

ПРСР, ОПНОИР, 
ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х 

    

П3.58 

Организиране на местно производство на сувенири 
и изделия ръчна изработка М3.5 75000 

ОПИК, ПРСР, 
ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.59 Разработване на специални туристически пакети М3.5 65000 ОПИК 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П3.60 

Съхранение на традициите в двугласното пеене и 
превръщането им в международна културна проява М3.5 150000 

ОПНОИР, 
МК,ОПНОИР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П3.47 

Разработване на концепция за развитието и 
съхраняването на местните занаяти и обичаи М3.5 40000 

ОПДУ, ОПРЧР, 
ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х 

     

П3.48 

Изграждане на посетителски център за експониране 
на етнографското наследство и природните 

забележителности на Община Неделино М3.5 281070 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х 

     

ЖИЗНЕНА СРЕДА И СВЪРЗАНОСТ 

П4.1 

 Основен ремонт, реконструкция и внедряване на 
енергийна ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
общинска сграда бившо ОУ „Васил Левски, гр. 
Неделино“ / комплекс за социални услуги / М4.1 3200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.2 

 Реконструкция и внедряване на енергийна 
ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОДЗ №1, Гр. Неделино М4.1 250000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

        

П4.3 

Реконструкция и внедряване на енергийна 
ефективност, както и реконструкция и М4.1 250000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Община 

Неделино   

Х Х 
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благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОДЗ „Пролет“, гр. Неделино 

Неделино 

     

 
  

  
    

П4.5 

Основен ремонт, реконструкция и внедряване на 
енергийна ефективност, както и реконструкция и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
общински сгради по населени места М4.1 1200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х 

     

П4.6 

 Използване на минералната вода от откритите 
находища за изграждане на рекреационни центрове 
към съответните спортни бази 

М4.1 
М4.3 600000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.7 

Изработване на общинска програма за устойчиво 
използване на възобновяеми 
енергийни източници – проучване възможностите за 
използване вятърна и 
слънчева енергия, добиване на енергия от биомаси 
и геотермалните извори М4.1 200000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.8 

 Въвеждане на енергийна ефективност в битовия 
сектор и общия жилищния фонд  на община 
Неделино М4.1  250000 

ПРСР, ОПОС, 
МФ,МТСП, 

Община 
Неделино 

Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.9 

Благоустрояване и озеленяване на общински площи 
за озеленяване М4.2 1000000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.10 

Изграждане на нови и разширяване на 
съществуващите общински гробища,както и 
подобряване състоянието на обслужващата 
гробищна инфраструктура в т.ч. закупуване на 
специализирана хладилна камера 

М4.2 
М4.8 300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.11 Изграждане на нови градини и алеи М4.2 300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.12 

„Създаване на Спортен комплекс „Неделино”, чрез 
изграждане на спортни обекти: Футболен стадион и 
спортна зала „Алада”, Спортна площадка „Емовци” в 
гр. Неделино и Спортна площадка „Средец” в с. 
Средец”административни услуги във всички М4.3 5867380 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х 
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населени места на Община Неделино чрез 
създаване на Общински център за услуги, 
внедряване на електронна система за управление 
на документи и използването на информационни и 
комуникационни технологии 

П4.13 

Реновиране на стари и изграждане на нови 
площадки за спорт и отдих в гр. Неделино М4.3 200000 ПРСР 

Община 

Неделино    

Х Х Х Х Х 

П4.14 

Изграждане на спортни площадки и спортни 
съоръжения осигуряващи необходимите условия  за 
по-голяма спортна активност на населението М4.3 1500000 ПРСР 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.15 

Изграждане и рехабилитация на тротоари и 
изграждане на подходи в пешеходните пространства 
в общинският център М4.4 800000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.16 

Изграждане на подходи и елементи за преодоляване 
на различни нива М4.4 700000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.17 

Изграждане на достъпни места за паркиране на лица 
в неравностойно положение М4.4 700000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.18 

Изграждане на подходи до обществени сгради за 
лица в неравностойно положение в Община 
Неделино М4.4 500000 

ПРСР, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х 

    

П4.19 Изграждане на спирки за обществен транспорт М4.4 350000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.20 Изграждане на велоалейна инфраструктура М4.4 250000 ПРСР, ОПТТИ 

Община 

Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.21 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Върлино, Община Неделино М4.5 350000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.22 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Еленка, Община Неделино М4.5 480000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.23 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Кундево, Община Неделино М4.5 420000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.24 

Частично изграждане на водопроводна мрежа в с. 
Тънка бара, Община Неделино М4.5 350000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.25 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Бурево, 
Община Неделино М4.5 600000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
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П4.26 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Върли дол, 
Община Неделино М4.5 700000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.27 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Гърнати, 
Община Неделино М4.5 470000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.28 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Диманово, 
Община Неделино М4.5 600000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.29 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Дуня, 
Община Неделино М4.5 380000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.30 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Изгрев, 
Община Неделино М4.5 420000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 
  

П4.31 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Козарка, 
Община Неделино М4.5 380000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.32 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Кочани, 
Община Неделино М4.5 500000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.33 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Крайна, 
Община Неделино М4.5 300000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х 

  

П4.34 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Оградна , 
Община Неделино М4.5 850000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П4.35 

Изграждане на водопроводна мрежа в с. Средец, 
Община Неделино М4.5 1000000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П4.36 

Основен ремонт и реновиране на оборудването на 
съществуващи помпени станции в Община 
Неделино  М4.5 400000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х 

    

П4.37 

Изграждане и обзавеждане на нови помпени станции 
в Община Неделино М4.5 700000 

ПРСР, ОПОС, 
МРРБ 

Община 

Неделино     

Х Х Х Х 

П4.38 Изграждане на язовир на река Мързянска М4.5 48750000 
ПРСР, ОПОС, 

МРРБ 

 

  

Х Х Х 
   

П4.39 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Бурево, 
Община Неделино  М4.5 1200000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х 
  

П4.40 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Върли 
дол, Община Неделино М4.5 1240000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 

 

П4.41 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Върлино, 
Община Неделино М4.5 1300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х 
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П4.42 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Гърнати, 
Община Неделино М4.5 2400000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 
 

П4.43 

Изграждане на канализационна мрежа в с. 
Диманово, Община Неделино М4.5 1800000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.44 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Дуня, 
Община Неделино М4.5 950000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.45 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Изгрев, 
Община Неделино М4.5 1150000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х 

  

П4.46 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Козарка, 
Община Неделино М4.5 1300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 
 

П4.47 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Кочани, 
Община Неделино М4.5 1650000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.48 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Кундево, 
Община Неделино М4.5 1650000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.49 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Еленка, 
Община Неделино М4.5 1840000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 

 

П4.50 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Крайна, 
Община Неделино М4.5 870000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино        

Х 

П4.51 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Оградна, 
Община Неделино М4.5 1420000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино     

Х 
   

П4.52 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Средец, 
Община Неделино М4.5 2300000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино      

Х Х Х 

П4.53 

Изграждане на канализационна мрежа в с. Тънка 
бара, Община Неделино М4.5 870000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино       

Х 
 

П4.54 

Проучване и добив на термо - минерална вода в 
района на Неделино М4.5 3200000 ПРСР, ОПОС 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.55 

Изграждане на нова и/или реконструкция 
модернизация и рехабилитация на съществуващата 
инфраструктура за отводняване./водостоци и 
съществуващи канали/ М4.5 300000 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.56 

Реновиране и оборудване на Центъра за спешна 
медицинска помощ М4.6 250000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х 
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П4.57 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Неделино М4.6 70000 ОПНОИР 

Община 

Неделино 
СОУ „Св. Св. 
Кирил и 
Методий“  

Х Х 

    

     

 
  

  
    

П4.59 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
ОДЗ №1, гр. Неделино М4.6 50000 ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х 

    

П4.60 

Реновиране и оборудване на лекарски кабинет в 
ОДЗ „Пролет“, гр. Неделино М4.6 50000 ОПНОИР 

Община 

Неделино   

Х Х 
    

П4.62 

Организиране и провеждане на здравни беседи с 
подрастващите на Община Неделино М4.6 42000 

ОПНОИР, МЗ, 
ОПРЧР, Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.63 

Организиране и провеждане на здравни беседи с 
възрастното население на Община Неделино М4.6 40000 МЗ, ОПРЧР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.64 

Изграждане на открит и закрит плувен басейн в 
гр.Неделино 

М4.6 
М4.8 750000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.65 

Изграждането на между общински път ІV-86533 „ІІІ- 
865 (Златоград – Подкова) – Неделино в участък от 
км 0+000,00 (4+550,00) – км2+897,34 (7+447,34): с. 
Долен (Община Златоград)- с. Крайна (община 
Неделино)” М4.7 4500000 

ПРСР, 
ОПТТИ,ОПРР, 

МФ 

Община 

Неделино 

 

Х Х 

     

П4.66 

Рехабилитация, реновиране, ремонт и изграждане 
на съоръжения на междуселищен път (ІІІ-8652) 
Неделино - Козарка - Тънка бара: -SML3170  М4.7 1200000 

ПРСР, ОПТТИ, 
МФ 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х 

 

П4.80 

Подобряване условията за живот, мобилността на 
работната сила, привлекателността за развитие на 
бизнес в община Неделино и достъпа до качествена 
водоснабдителна инфраструктура чрез основен 
ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, 
строителство и рехабилитация на водопроводна 
мрежа“ с включени подобекти: - „Реконструкция и 
ремонт на част от общински път SML3170 , в участък 
– гр. Неделино – с. Крайна – разклон с. Крайна – с. 
Козарка“ и „Водоснабдяване на с. Кундево 

М4.7, 
М4.5 4 970 19 ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х 

    

П4.111 

Реконструкция и рехабилитация и изграждане на 

М4.8 1920000 
ПРСР, МФ, 

Община 

Община 

  

Х Х Х Х Х Х 
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съоръжения на ул. „Ивайло“, гр. Неделино Неделино Неделино 

П4.112 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Катя Ванчева“, гр. Неделино 
М4.8 704000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.121 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Беломорска“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.139 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Топола“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.140 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Минзухар“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.141 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Люлин“, гр. Неделино 
М4.8 352000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.142 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Вела Пеева“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.143 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Арда“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.144 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Черно море“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.145 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Дунав“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.146 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Първи май“, гр. Неделино 
М4.8 2240000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.147 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Симеон Фисински“, гр. Неделино 
М4.8 704000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.148 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Черешка“, гр. Неделино 
М4.8 384000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П4.149 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Сергей Румянцев“, гр. Неделино 
М4.8 352000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.150 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Извора“, гр. Неделино 
М4.8 640000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.151 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Пол.Дичо Петров“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.152 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Бор“, гр. Неделино 
М4.8 576000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.153 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Кочо Честименски“, гр. Неделино 
М4.8 192000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.154 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Васил Димитров“, гр. Неделино 
М4.8 1280000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.155 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Йорданка Николова“, гр. 

Неделино М4.8 640000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.156 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Владимир Заимов“, гр. Неделино 
М4.8 576000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.157 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Георги Сава Раковски“, гр. 

Неделино М4.8 576000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.158 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Комсомолска“, гр. Неделино 
М4.8 704000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.159 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Баба Тонка“, гр. Неделино 
М4.8 2240000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.160                 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Никола Вапцаров“, гр. Неделино 
М4.8 1120000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 
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П4.161 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Александър Стамболийски“, гр. 

Неделино М4.8 13760000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.162 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Метакса Гугински“, гр. Неделино 
М4.8 1600000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.163 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Стара планина“, гр. Неделино 
М4.8 3200000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.164 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Любен Каравелов“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.165 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Братан Шукеров“, гр. Неделино 
М4.8 1280000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.166 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Васил Коларов“/ „Напредък“, гр. 

Неделино М4.8 10560000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 

  

Х Х Х Х Х Х 

П4.167 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Шина Андреева“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.168 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Дельо Войвода“, гр. Неделино 
М4.8 1600000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.169 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Здравец“, гр. Неделино 
М4.8 960000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.170 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Арда“, гр. Неделино 
М4.8 320000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х 

П4.171 

Реконструкция, рехабилитация и изграждане на 

съоръжения на ул. „Райко Даскалов“, гр. Неделино 
М4.8 448000 

ПРСР, МФ, 
Община 

Неделино 
Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х 

П4.172 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Бурево М4.8 2500000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 
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П4.173 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Върли дол М4.8 5200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.174 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Върлино М4.8 4800000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.175 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Гърнати М4.8 6200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.176 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Диманово М4.8 4600000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.177 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Дуня М4.8 2200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

      

Х Х 

П4.178 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Еленка М4.8 5350000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.179 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Изгрев М4.8 4300000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.180 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Козарка М4.8 5200000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.181 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Кочани М4.8 3900000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

      

Х Х 

П4.182 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Кундево М4.8 3860000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

     

Х Х 

 

П4.183 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в М4.8 2900000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино        

Х 
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с.Крайна 

П4.184 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Оградна М4.8 5600000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

    

Х Х 

  

П4.185 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Средец М4.8 8960000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

   

Х Х Х Х Х 

П4.186 

Рехабилитация, реновиране, ремонт на 

съществуващи улици и изграждане на нови такива в 

с.Тънка бара М4.8 4150000 ПРСР, МФ, 

Община 

Неделино 

      

Х Х 

П4.187 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в гр. Неделино М4.8 14000000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х 

    

П4.188 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Бурево, Община Неделино М4.8 2000000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.189 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Върли дол, Община Неделино М4.8 5500000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.190 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Върлино, Община Неделино М4.8 4200000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.191 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Гърнати, Община Неделино М4.8 7300000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.192 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Диманово, Община Неделино М4.8 4600000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.193 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Дуня, Община Неделино М4.8 1500000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.194 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Еленка, Община Неделино М4.8 7400000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.195 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Изгрев, Община Неделино М4.8 5800000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.196 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Козарка, Община Неделино М4.8 4980000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.197 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Кочани, Община Неделино М4.8 6210000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
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П4.198 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Кундево, Община Неделино М4.8 5300000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.199 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Крайна, Община Неделино М4.8 1900000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.200 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Оградна, Община Неделино М4.8 8200000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.201 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Средец, Община Неделино М4.8 9560000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 

   

П4.202 

Изграждане на енергоспестяващо улично 

осветление в с. Тънка бара, Община Неделино М4.8 4600000 ПРСР 

Община 

Неделино   

Х Х Х 
   

П4.203 

Изграждане на Културен дом 

М4.8 2500000 ПРСР 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.204 

Изработване и одобряване на кадастрална 

карта М4.8  ПРСР, МРРБ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.205 

Актуализация на регулационния план на 

гр.Неделино М4.8  ПРСР, МРРБ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.206 

Проекти за преструктуриране, обновяване и 

модернизиране на остарели производствени зони, 

както и тяхната инфраструктура с цел привличане на 

съвременни икономически инициативи М4.8  ПРСР 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.207 

Съхраняване на застрашените видове и хабитати от 
биоразнообразието на Община Неделино М4.9 100000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.208 Култивиране и преработка на лечебни растения М4.9 50000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.209 

Изследване, наблюдения и образователни дейности, 
свързани с местообитанията на биологичните 
ресурси в Община Неделино М4.9 230000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.210 

Развитие на малки предприятия въз основа на 
природните ресурси в Община Неделино-гъби, 
билки, горски плодове и др. М4.9 150000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.211 

Изграждане, оборудване и поддържане на 
посетителски информационен център за 
биоразнообразието в региона М4.9 100000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 
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П4.212 

Дейности, свързани с екологосъобразно земеделие 
и животновъдство в планинските райони М4.9 100000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.213 

Предотвратяване и намаляване на водната и ветровата 
ерозия в Община Неделино М4.9 50000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.214 

Поддържащи, направляващи и регулиращи дейности 
за местообитание и видове от биоразнообразието на 
Община Неделино М4.9 75000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.215 

Изграждане на „Воден цикъл” на р. Неделино 
 М4.9 53300000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.216 Сепарираща инсталация за ТБО М4.10 1500000 ОПОС, МОСВ 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.217 

За чиста околна среда – 2014 - 2020г, с мото 
„Обичам природата - и аз участвам” М4.10 10000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П4.218 

Изграждане и оборудване на площадка за временно 
съхраняване на разделно събрани ТБО в Община 
Неделино М4.10 500000 ОПОС, МОСВ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

ПРИОБЩАВАНЕ 

П5.1 

 Провеждане на мотивационни обучения на рискови 
социални групи за подобряване достъпа до пазара 
на руда. М5.1 150000 

 ОПРЧР, 
ОПНОИР, ПРСР, 
МОН, МТСП 

 Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.2 

 Осигуряване на стажантски места за работа в 
институциите. М5.1 3350000 

 ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
  

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.3 

Разкриване на работни места за лица в 
неравностойно положение. М5.1 5680000 

ОПРЧР, ПРСР,, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.4 

Преквалификация и квалификация  на лица 
/младежи до 29г. и възрастни над 55г./ за развитие 
на базови и специфични умения. М5.1 940000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ПРСР, 
МОН, МТСП 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.5 

Създаване на устойчива трудова заетост за рискови 
социални групи. М5.2 1280000 

ОПРЧР, ПРСР, 
ОПИК, МТСП, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.6 

Провеждане на работни срещи между Община 
Неделино, НПО и институции насърчаващи  и М5.3 70000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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провеждащи възможности за богато разнообразие 
на социални контакти, отдих и културен живот на 
възрастното население. 

Неделино 

П5.7 Разкриване на пенсионерски клубове. М5.3 100000 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.8 

Надграждане и разширяване дейността на ЦОП – 
Неделино. М5.4 250000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.9 

Надграждане и разширяване дейността на ЦСРИ – 
Неделино. М5.4 250000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.10 

Надграждане и разширяване дейността на ЦНСТ – 
Неделино. М5.4 300000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.11 

Разкриване на ЦНСТ за лица с психични 
разстройства. М5.4 850000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.12 Разкриване на дневен център за възрастни хора. М5.4 450000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.13 Разкриване на малък дом за възрастни хора. М5.4 400000 

ОПРЧР, ПРСР, 
МТСП, Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.14 Разкриване на обществена трапезария. М5.4 280000 

ОПРЧР,МТСП, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.15 

Разкриване и разширяване обхвата на социалната 
услуга „Домашен помощник“. М5.4 2469600 

ОПРЧР, МТСП, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.16 

Разкриване и разширяване обхвата на социалната 
услуга „Личен асистент“. М5.4 1780000 

ОПРЧР, МТСП, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.17 

Разкриване и разширяване обхвата на социалната 
услуга „Социален асистент“. М5.4 2580000 

ОПРЧР, МТСП, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.18 

Провеждане на информационна кампания за 
агресията сред подрастващите. М5.4 70000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 

Община 

 

Х Х Х Х Х Х Х 
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Община 
Неделино 

Неделино 

П5.19 

Провеждане на информационна кампания за култура 
на поведение в обществото. М5.4 70000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.20 

Провеждане на информационна кампания за 
вредата от наркотици, алкохол и тютюнопушенето. М5.4 90000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П5.21 

Провеждане на информационна кампания за 
вредата от наднорменото тегло. М5.4 50000 

ОПРЧР, МОН, 
ОПНОИР, 
Община 
Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 

П6.1 

 Подготовка, управление, публичност  и одит от 
общинска администрация на проекти финансирани 
от ЕС и други финансови донори. М6.1 100000 

 ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

 Община 
Неделино   

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.2 

Разработване и изпълнение на програма за 
повишаване на квалификацията на общинска 
администрация за успешно управление  на проекти с 
акцент върху извършване на мониторинг и оценка. М6.1 200000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.3 

Организиране и провеждане на специализирани 
обучения на общинска администрация – Неделино. М6.1 150000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.4 

Организиране и провеждане на форуми за 
представяне на добри практики в управлението на 
проекти. М6.1 100000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.5 

Обособяване на звено в общинска администрация 
за подпомагане на земеделските производители и 
други предприемачи при подготовката на проекти за 
кандидатстване пред съответните финансови 
донори 

М6.1 
М6.2 
М6.3 450000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.6 

Насърчаване, развитие и участие в организирани 
клъстерни структури и мрежи 

М6.1 
М6.2 200000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.7 

Създаване и управление на фондове за рисков 
капитал,гаранционни фондове и фондове за 

М6.1 
М6.2 500000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино  

Х Х Х Х Х Х Х 
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микрокредитиране 

П6.8 

Организиране и провеждане на разяснителни 
семинари за повишаване информираността на 
бенефициентите за различни възможности за 
финансиране по проекти. М6.2 180000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.9 

Взаимодействие и сътрудничество при общинско 
планиране и развитие между Община Неделино, 
НПО и бизнеса. М6.2 70000 

ОПРЧР, ОПДУ, 
Община 
Неделино 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.10 

Създаване на публично-частни партньорства и 
инициативи за икономическо развитие с цел 
осъществяване на дейностите по плана за развитие 
на община Неделино и повишаване на 
възможностите за усвояване на средства от 
различните финансови донори М6.2 100000 

ОПРЧР, ОПДУ, 

Община 

Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.11 

Създаване на технологични паркове и бизнес 
инкубатори М6.2 500000 

ОПРЧР, ОПДУ, 

Община 

Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.12 

Създаване на модерни комплексно-устроени 
индустриални и бизнес зони М6.2 500000 

ОПРЧР, ОПДУ, 

Община 

Неделино 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.13 

Разработване и изпълнение на програма за 
обучение на общинска администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за 
ПЧП, заедно с популяризирането на възможностите 
за партньорство между публичния, 
неправителствения и частния сектор М6.3 50000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.14 

Създаване на мрежа за обмен на информация и 
диалог между Община Неделино и различните 
заинтересовани страни. М6.4 50000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.15 

Създаване на интернет портал с дискусионен форум 
за публично представяне и отчетност  на общинска 
администрация, както за споделяне на идеи между 
различните заинтересовани страни.  М6.5 200000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 
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П6.16 

Провеждане на регулярни срещи, взаимни обучения 
и обмен на добри практики между общините 
членуващи в Сдружението на планинските общини и 
АРО. М6.5 70000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.17 

Разработване на съвместни планове за развитие на 
общините членуващи в Сдружението на планинските 
общини и АРО. М6.5 50000 ОПРЧР,, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.18 

Реализиране на съвместни ключови проекти между 
общините членуващи в Сдружението на планинските 
общини и АРО. М6.5 2000000 ОПРЧР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.19 

Въвеждане на електрони услуги за подобряване на 
цялостното административно обслужване на 
населението,публичния сектор, неправителствения 
сектор и бизнеса. М6.6 350000 

ОПРЧР, ПРСР, 
ОПДУ 

Община 

Неделино 

 

Х Х Х Х Х Х Х 

П6.20 

Въвеждане на Географски информационни системи 
/ГИС/ в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране на Община Неделино. М6.6 460000 

ОПРЧР, 
ОПНОИР, ОПДУ 

Община 

Неделино 
 

Х Х Х Х Х Х Х 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ДДД Държавно делегирана дейност 

EWC Европейски каталог на отпадъците 

ЕС Европейски съюз 

ЕКАТТЕ 
Единен класификатор на административни териториални 

единици  

ЗНЗ Закон за насърчаване на заетостта 

ЗРР Закон за регионално развитие 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИАП Изпълнителна агенция пътища 

ИАН Икономически активно население 

МЗ Министерство на земеделието 

МК Министерство на културата 

МОН Министерство на образованието и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРРБ Министерство на регионалното развитие в Р.България 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ Министерство на финансите 

НПУДО Национален план за управление на дейностите по отпадъците 

НСИ Национален статистически институт 

НКПР Национална концепция за пространствено развитие 

НПР БГ2020 Национална програма за развитие „България 2020" 

НАСЕМ 
Националната автоматизирана система за екологичен 

мониторинг  

НСРР Националната стратегия за регионално развитие 

НПП Нетни приходи от продажби 

ОСР Областна стратегия за развитие 

ОПР Общински план за развитие 

ОС Общински съвет 

ОО Опасни отпадъци  

ОПДУ Оперативна програма добро управление 

ОПИК Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 

ОПНОИР Оперативна програма наука образование и интегриран растеж 

ОПОС Оперативна програма околна среда 

ОП „РЧР“ Оперативна програма развитие на човешките ресурси 

ОПТТИ 
Оперативна програма транспорт и транспортна 

инфраструктура 

ПВТ Подводно земно тяло 

ППЗРР Правилник за прилагане на Закон за регионално развитие 

ППЗСП Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане 

ПУДООС 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда  

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадни води 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПО Производствени отпадъци  

ПЧП Публично частно партньорство 

ПТП Пътни транспортни произшествия 

РПР на ЮЦР Регионален план за развитие на Южен централен район 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 
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SWOT Силни и слаби страни, възможности и заплахи 

СО Строителни отпадъци  

ТБО Твърди битови отпадъци 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОП Център за обществена поръчка 

ЦСРИ Център за социална интеграция и рехабилитация 
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