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ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО.  
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 

 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изработването на Общ устройствен план на община Неделино е възложено на НЦТР ЕАД 
съгласно сключен Договор № 93/29.11.2016 г. Възложител е Община Неделино.  

Като основа за изработването на Общия устройствен план, авторският колектив е ползвал 
Планово задание за изработване на ОУПО, материали от Общинския план за развитие на 
община Неделино 2014-2020 г.,  Областна стратегия за развитие на област Смолян за 
периода 2014-2020 г.,  Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 
-2025, Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2014-
2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012 -2022, подробните устройствени 
планове на населените места от общината, КВС на землищата, които са допълнени с 
необходимите топографски елементи. 

За събиране на необходимите данни и информация съдействие оказаха Възложителят на 
ОУПО Неделино – ръководството и експертите от различните служби и отдели на Община 
Неделино, Териториално статистическо бюро- “ЮГ” – отдел “Статистически изследвания – 
Смолян”, Дирекция “Бюро по труда” – Златоград,  Общинска служба “Земеделие” – 
Неделино, териториални подразделения на Електроснабдяванe и ВиК и др. .  

1.1. Основание за възлагане на ОУПО Неделино 

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните 
намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план . 

Общият устройствен план ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране 
и строителство в селищата от община Неделино. Общият устройствен план ще допринесе за 
по-ефективното планиране на селищната територия, прилагащо интегриран подход за 
постигане на устойчиво развитие в перспектива. 

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на община Неделино е също така 
предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на оперативните 
програми на европейските структурни фондове. 

1.2. Териториален обхват на разработката 

Общия устройствен план се изготвя за територия с обхват на землищата на селищата от 
община Неделино, наричана за кратко ОУП на община Неделино. Нормативното основание 
за обхвата се съдържа в чл. 15, ал.1,  от Наредба № 8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове (съгласно чл. 105 от ЗУТ). 



 ГЛАВА 1.  
Въведение 
  

 

1.3. Мотиви за изработване на ОУПО 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото на 
прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за 
пространствено планиране и развитие на община Неделино. С възстановяването на частната 
собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и одържавени парцели 
и сгради, частната строителна инициатива в общината получи значително развитие.  

Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на 
националната и в частност, икономиката на Неделино, доведоха до остър финансов дефицит 
в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване на 
инвестициите в обществения сектор. 

За територията на община Неделино няма изработен Общ устройствен план. В същото 
време, застроителните и регулационни планове на отделни селища на община, правени при 
абсолютни права на държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано 
планиране на инвестициите, са неактуални и не спомагат (а в някои случаи направо пречат) 
за управлението на процесите, които протичат в селищната територия. 

За всички останали населени места е наложително изработване на кадастрални карти и 
кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти, 
след което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с действащата нормативна уредба. 

Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на планиране. С 
частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се 
установи устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на 
преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна 
наследена планова основа. Най-уязвими се оказаха социалната инфраструктура и зелената 
система. 

Освен  това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват със 
свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. Консумирането на 
свободното време налага нови подходи в планирането на селищата и околоселищните им 
територии, променя решително тяхната структура и тяхната подредба, предизвиква 
създаването на нови структури (селищни образувания), в които се реализира свободното 
време.  Тази тенденция все още не е категорично изявена в община Неделино, но трябва да 
намери място в една нова устройствена рамка.  

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, 
транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите проблеми, 
проблемите със събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава една 
картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и управление на селищата от 
община Неделино.  

Всичко това налага изготвянето на Общ устройствен план на община Неделино. 

1.4. Цел на разработката 

Целта на настоящата разработка на Общ устройствен план на Неделино е да се 
формулират и обосноват основните изисквания към него. 
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Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна икономика и 
демократична правова държава, са под силното влияние на коренните промени в законовата 
и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, така и в други области на стопанството и 
обществения живот. 

Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното и 
селищно устройство и развитието на населените места1, както и едни съвсем различни от 
досегашните механизми за регулиране на процесите в територията. 

Устроиственият план в съответствие с изискванията на чл.7 и 10 от ЗУТ има за цел:  

Да съдаде планова основа за дългосрочно, устойчиво развити ена територииите, обвързано с 
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и с 
документите за стратегическо планиране на пространственото развитие, регламентиранив 
Закона за регионално радвитие (ЗРР); 

Да създаде условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално- 
икономическо развитие; 

Да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на 
инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена собственост, при гарантиране  на 
правата им;  

Да определи границите на териториите, в зависимост от основното или конкретното им 
предназначение, както и допустимите и забранените дейности в тях и изискванията при 
използването, опазването и застрояването им; 

Да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии и 
екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените територии и зони с 
оглед постигане на оптимална териториална структура; 

Да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на 
последващото им предназначение; 

Да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и обвързването на 
националните инфраструктурни коридори с европейските; 

Да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение 
и да осигури опазването на недвижимото културно наследство; 

Да определи правила и нормативи за прилагане на устроиствения план съобразно местните и 
регионални характеристики на територията – предмет на ОУПО на община Неделино, както 
и специфични правила и норми към тях.  

Съгласно чл. 106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община Неделино се определят: 

1 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността върху някои 
магазини, работилници, складове и ателиета; Закон за възстановяване собствеността върху 
някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за 
планово изграждане на населените места; Закон за държавната и общинска собственост; 
Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия; 
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1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) общата структура на територията, предмет на плана, и 
преобладаващото предназначение на съставните и структурните части - 
местоположението и границите на териториите за населени места и селищни 
образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за 
природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените 
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение; 

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила 
и нормативи; 

3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на 
тяхното устройство; 

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) застрашените от бедствия територии, определени 
съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските 
планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите 
превантивни мерки и начин на устройство и защита; 

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 

Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на Община Неделино 
съдържа мотивирани проектни решения за: 

1. Структура на територията – устройствените зони за обитаване, производство,  
рекреация, природозащита, природо-възстановяване, комуникация и инфраструктура. 

2. Строителните граници, в т.ч. и терените за ново селищно развитие, при отчитане 
собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално 
развитие. 

3. Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни параметри на 
застрояване (интензивност, плътност, височина и др.) 

4. Главната и обслужваща улична мрежа. 

5. Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура. 

6. Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на културата. 

7. Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура", 
"здравеопазване", "спорт" и др., които се изграждат със средствата на общината и 
държавата и са от особена важност за общината. 

8. Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и 
качествата на околната среда. 

9. Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на селищата, прилежащите 
квартали и крайселищната територия. 
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10. Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и 
съпътствуващите ги устройствени условия. 

11. Разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели. 

12. Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със стопанско 
предназначение. 

По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които произтичат 
определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в настоящото развитие на 
селищата от общината. 

1.5. Прогнозен срок на действие на ОУПО 

Общият устройствен план на община Неделино е документ с дългосрочно действие. 
Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период 
от 15-20 години, т.е. планов хоризонт 2035 г. Урбанистичната хипотеза се разработва с 
планов хоризонт 2040 г.  

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 14 

 



 

2. РЕГИОНАЛНИ ВРЪЗКИ 

В географско отношение Община Неделино заема част от централния южен дял на Средните 
Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м при надморска височина от 450 до 1 200 метра.. 
Град Неделино се намира на около 60 км. от областните центрове Смолян (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) 2 с 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.   

Районът обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на 
Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от 
Родопите. 

Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната.  С оглед 
множеството планини, които има в района, процентът на земеделските земи е едва 48.4 %.  
Нисък е и относителният дял на обработваемите площи от общата квадратура на 
земеделските земи – само 73.6 %. 

Горите са важен ресурс на ЮЦР, с който той далеч превъзхожда останалите планови райони, 
с изключение на ЮЗР. Те заемат 47,3 % от територията му. Сериозни различия се 
наблюдават и в рамките на самия район, като Смолянска и Пазарджишка област разполагат 
със значително по-голям горски фонд от останалите области. 

Районът има ясно изразени оси на урбанистично развитие с национално значение по 
направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София – Пловдив – Хасково – 
Свиленград) и Русе – Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Кърджали по 
направлението на ЕТК № 9. 

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През 
територията на района преминават направленията на европейските транспортни коридори 
№ 4, № 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия 
регион и Централна Азия. Най-голямо значение за интегрирането на Южния централен 
район с националната  и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и 
“Тракия”, път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4,  път Е 773, като 
част от коридор № 8 и път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.  

Гъстотата на републиканската пътна мрежа – 0,18 км/км² е малко по-висока от средната за 
страната (0.17 км/ км²), но Южният централен район има определени проблеми в 
транспортното обслужване, тъй като първокласната пътна мрежа е с най-нисък относителен 
дял от всички райони и е разположена предимно в северната част на района. Въпреки 

2 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г. 
                                                



 ГЛАВА 2.  
Регионални връзки 
  

 

изградените автомагистрали, гъстотата на пътищата от висок клас (0.029 км/ км²) е една от 
най-ниските в страната (по-ниска е само в СЗР). Южният централен район се обслужва 
преобладаващо от регионална пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас, при това в незадоволително 
състояние. От особено значение е изграждането на т.н. „Южна хоризонтала”, както и 
подобряване трансграничната свързаност към вътрешността на страната, предвидени в 
приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на страната до 2020 г. 

Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД – с международен статут. 
Има добра транспортна връзка със столицата и в близост до летището има гара на жп 
линията София – Пловдив – Бургас/ Свиленград.  

Област Смолян е разположена в Южна България и заедно с областите Кърджали, 
Пазарджик, Пловдив и Хасково  (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват на Южен 
централен район (ЮЦР) (ниво NUTS 2), в съответствие с Регламент 1059/2003 на ЕС. 
Територията на областта е  3 208 9443 дка или 2,9 % от територията на страната. Тя има 
обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, като на юг 
областната граница съвпада с държавната граница с Република Гърция. Надморската 
височина на областта е от 450 до 2 191 м. 

Област Смолян обхваща 242 населени места (8 града и 234 села), които са включени в 10 
общини – Баните (с площ 301373 дка), Борино (173 010 дка), Девин (574 223 дака), Доспат 
(284 033 дка), Златоград ( 173 440 дка), Мадан  (174 763 дка), Неделино (102 220 дка), 
Рудозем (185 766), Смолян (874 251 дка), Чепеларе (392 865 дка). 

В най голямата община за областта – Смолян са концентрирани преобладаващата част от 
икономическите дейности, квалифицираната работна сила, структуриращи обекти на 
социалната и техническата инфраструктура. Към нея са ориентирани и основната част от 
инвестициите.  

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. 

Поради специфичните природни дадености автомобилният транспорт се явява единственият 
вид транспорт в област Смолян. Обслужването на населението с пътнически, товарен и 
таксиметров транспорт се осъществява изцяло от частни фирми. 

В областта много добре е организиран и функционира пътническият транспорт. Общинските 
и Областната транспортни схеми, напълно задоволяват нуждите на населението. 

Съгласно Областната транспортна схема, се изпълняват 58 маршрутни разписания, чрез 
които се осъществява връзки между общините и областният град. 

Републиканската транспортна схема включва 65 маршрутни разписания. Чрез тяхното 

изпълнение, населението на Областта има възможност да пътува до съседните областни 
градове и столицата. Област Смолян има директни транспортни връзки с гр. Пловдив, 
Кърджали, Хасково и Пазарджик. За столицата се изпълняват 11 курса. 

3 НСИ, Баланс на територията на Република България към 31.12.2011 г.  
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Напълно са задоволени нуждите на населението и от товарен и таксиметров транспорт. 

Нормалното функциониране на автомобилния транспорт, изисква хубави и добре 
поддържани пътища. 

В област Смолян съществува сравнително добре изградена пътна мрежа. Общата дължина 
на пътищата е 1 256 км. Републиканската пътна мрежа включва 606 км пътища, а 
общинската пътна мрежа е 650 км. 

Поради особеността на терена в областта няма първокласни пътища. Пътищата от втори 
клас са 110.283 км. Третокласните пътища са 428.728 км, а четвъртокласните – 650 км. 

Най-важните особеностите на Смолянска област по отношение на транспорта са4:  

 Единствена няма достъп до ЖП мрежа; 

  Няма пряк достъп до пристанища и летище, които да са на територията на областта; 

 100 % се разчита на  автомобилен транспорт, в планински условия. 

  Недостатъчен брой ГКПП – трансгранични връзки. 

 Лошо състояние на наличните транспортни връзки. 

От предоставената карта на пътната мрежа и транспортни коридори, публикувана в НСРР 
2014 -2020 за Република България, ясно се вижда, че област Смолян е в страни от основни 
транспортни коридори и има известна изолираност по отношение на транспортната 
достъпност, дължащо се на планинския релеф.   

 

4Според Стратегия за развитие на област Смолян 2014-2020 г.  

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 17 

 

                                                



 ГЛАВА 2.  
Регионални връзки 
  

 

Фиг. 1. Пътна мрежа и транспортни коридори 

 
В национален мащаб, предвижданата в Националната стратегия за регионално развитие 
2012-2022 реализация на пътното трасе на т. н. Южна хоризонтала от Петрич до Бургас, 
преминаваща през територията на област Смолен, ще обвърже териториално южните 
области на страната и ще съдейства за увеличаване на потока, особено от български туристи, 
през и към района на Родопите. 

Община Неделино. Географските дадености на община Неделино са изключително 
разнообразни, тъй като общината се намира в южния централен дял на Средно Родопи. 
Неповторимата природа на Родопите явяваща се уникално съчетание от чист планински 
въздух, воден ресурс, планински и скален масив, биоразнообразие привлича любители на 
планината, туристи и чужденци. Всеки един, който веднъж е посетил този край желае да се 
върне отново. В това е може би силата на Родопите. 

Общината е разположена върху терен със силно пресечен планинско горист релеф, със 
средна надморска височина 700м., заемаща площ 102,3 кв. км. площ. Релефа е с планинско-
хълмист, а в по-високите части планински, което дава отражение върху цялостното и 
социално-икономическо, селищно и инфраструктурно развитие. 

На територията на общината пътищата са  групирани ІІІ, ІV клас и местни пътища. 
Първокласни и второкласни пътища не минават през територията й. 

Общата дължина на пътната мрежа в общината е 115 км. , от които IV – класна пътна мрежа 
10.5 км.(Златоград – Бенковски - Неделино- 5 км.; Неделино –Бял извор- Средец) – 4.2 км; 
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Неделино – Средец - Изгрев- 1.23 км.).  Наложително е изграждане на път Неделино – 
Крайна – Долен – Кържали. 

Постоянното население към 31.12. 2015 г. наброява 6 340 души, което е 5.7 % от 
населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината през последните 
години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително влошаване на 
режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. 
Този процес се продължава да се задълбочава с всяка изминала година.  

Община Неделино обхваща 16 населени места, 1 град и 15 села. В структурата й главно 
място заема общинският център (град Неделино), който изпълнява функции на 
икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на общинския център в 
миналото и сега, е формирала територия, в която неговото влияние и връзки с населените 
места, се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в границите на общината и 
постепенно намаляват в границите на областта.  

Град Неделино е общински център, което определя редица предимства за развитието на 
селището по линия на представена местна администрация и деконцентирани държавни 
служби. Те са свързани с възможности за по-бързо обслужване на бизнеса и по-добър достъп 
до информационно и проектно обслужване, свързано с европейски програми и фондове 

Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи фактори, а 
именно: 

 Икономически фактори – потенциалите за развитие на селищата от общината е 
земеделието (основни култури тютюн и картофи, животновъдство)  и 
дървопреработваща промишленост;  

 Важни импулси за развитието на общинския център и съставните селища ще даде 
валоризирането на туристическия потенциал и културно-историческото наследство.  

 Социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и епизодичното 
обслужване в рамките на общината, са изградени в общинския център. В най-голяма 
степен това се отнася до подсистемите здравеопазване, образование, 
административно обслужване, култура и др. От особено значение е средното 
училище СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. гр. Неделино.  

 Технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на 
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта. 

 Демографски потенциал – общинският център попада в категорията много малки 
градове с население над 4 000 души.  

При съвременните условия регионалните връзки на общината придобиват нов характер, 
който се обуславя от принципите на самоуправление на общините, липса на централизирано 
планиране и нови пазарно-икономически отношения.  

Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на единната 
техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.  
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ОУПО определя най-общо номенклатурата на тези обекти от селищното стопанство, които 
ще бъдат локализирани извън регулацията на селищата от общината и тяхното 
приблизително местоположение, а така също и развитие на транспортно-комуникационната 
система, която ще осигури регионалните и локални връзки.. 

Граничното положение на общината се оценява като благоприятно от гледна точка на 
възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от възможностите 
за интегриране на община Неделино със съседните области и общини и създаване на 
предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие. 

В близост до територията на общината преминава един първокласен път I-5 Стара Загора – 
Хасково – Кърджали, който е част от трансевропейския международен транспортен коридор 
N9 Хелзинки – Димитровград – Александрополис и има европейска категоризация Е85. 
Неговото значение нараства след откриване на ГКПП Маказа .  

Отварянето на пътна връзка със съседна Гърция се очаква да оживи областта в 
икономическо отношение, и в частност община Неделино, като създаде възможност за преки 
инвестиции от гръцка страна, ще се открие възможност за износ на продукция при 
сравнително ниски транспортни разходи. 

Голям шанс за област Смолян и в частност за община Неделино е интегрирането с общините  
разположени в северната част на Република  Гърция, особено тези от Родопската част и 
Беломорието. Всеизвестно е, че Родопите и Беломорието са един естествен икономически 
ансамбъл. Прокараната граница след Първата световна война е довела до изолирането на 
голяма част от населението от икономическия живот на Беломорието.  

От голямо значение за региона е отварянето на ГКПП през българо-гръцката граница. Вече 
действащият Златоград – Термес дава своите положителни резултати в трансграничния 
туристически обмен, особено във вътрешнорегионален план. 

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от Европейските 
фондове за развитието на селищата от общината. Концепцията на новия устройствен план на 
общината се базира на варианти на социално-икономическо развитие, които отчитат 
предизвикателствата на членството на България в ЕС и възможността за ползване на 
средства по различните оперативни програми, включително Националната оперативна 
програма за регионално развитие и Националната концепция за пространствено развитие за 
периода 2013 -2025. Възможностите за ползване на Европейските фондове и тяхното 
обвързване с конкретни проекти, имащи отношение към развитието на града и селищата от 
общината, ще бъдат важен елемент на градоустройствената концепция. 
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3. СЕЛИЩНА МРЕЖА 

3.1. Категоризация 

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 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 eдна част от селищата са пръснати, които са типични за 
полупланинските и планинските райони в Родопите. 

Средната селищна гъстота (15.6селища на 100 км2)  e по-голяма от тази за страната (около 
4.7) и от област Смолян (около7.5), 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 характе. 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.   
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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. 

Табл. 1. Населени места по категории в община Неделино 

ЕКАТТЕ Населено място 
Площ на 

землището– 
кв.км. 

Население – брой 
2015 г. Категория 

51319 гр. Неделино 43,330 4088 4 
07911 с. Бурево 2,785 90 7 
12896 с. Върли дол 9,180 129 7 
12927 с. Върлино 3,277 136 7 
18374 с. Гърнати 7,875 233 7 
21004 с. Диманово 1,873 100 7 
24952 с. Дуня - 41 7 
41157 с. Еленка 2,687 122 7 
32559 с. Изгрев 3,542 171 7 
37695 с. Козарка 3,865 101 7 
39092 с. Кочани 3,862 156 7 
41277 с. Крайна - 59 8 
40628 с. Кундево 6,651 235 7 
53388 с. Оградна 5,270 168 7 
68309 с. Средец 6,068 422 6 
73883 с. Тънка бара 1,987 89 8 

Източник: МРРБ, Заповед № РД -02-14-2021 от 2012 г.  

Забележка: Две населени места са без землища - с. Дуня и с. Крайна се намират в землището на гр. Неделино 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., определя 
йерархичната система от градове-центрове в Република България. Град Неделино попада в 
5-то ниво от избрания модел за урбанистично развитие – умерен полицентризъм. Пето  
йерархично ниво – малки градове  и села, центрове с общинско значение на територията на 
съответните общини -  в Южен централен район  са 28 бр.: Белово, Батак, Брацигово, 
Лесичево, Стрелча; Брезово, Калояново, Кричим, Лъки, Марица, Перущица, Родопи, Садово, 
Съединение; Любимец, Маджарово, Минерални бани,  Симеоновград, Стамболово; Джебел, 
Кирково, Черноочене; Баните, Борино, Доспат, Неделино,  Рудозем.  

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 22 

 



 ГЛАВА 3.  
Селищна мрежа 
  

 

Фиг. 2. Урбанистичен модел - нива 

 
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. 

3.2. Историческоразвитие 

град Неделино 

Градът се намира в Родопите. Разположен е на бреговете на Неделинска река, на 15 км от гр. 
Златоград, на 30 км от Ардино и на 60 км от областните центрове Смолян и Кърджали. 
Землището му заема площ от 43.33 km², средната надморска височина е 526 m. Гордост на 
града са върховете Свети Илия и Света Неделя (865м), а най-високата точка в района е вр. 
Алада (1241 м).  
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Фиг. 3. Панорамен изглед над гр. Неделино 

 
По исторически данни градът е формиран от скитнически племена, наречени „мечкари“, 
които обитавали района на Южна България и извършвали различни по вид услуги- 
ганосване, изработване на дървени сечива и посуда, вкл. гадаене. След опит за заселване в с. 
Старцево са прогонени на 4 км в северна посока и през долината на река Неделинска, където 
решават да се заселят за постоянно. С годините се формира и сегашният град Неделино. 
Някогашното селце Узун дере, което в превод от турски език означава "дълго дере" се 
превръща в красив център, който от 1934 година носи името Неделино. Името идва от върха 
„Света Неделя“, в чието подножие е разположен и самият град. Получава статут на град на 3 
септември1974 г. 

В града няма много възможности за работа. Местното население се препитава предимно от 
отглеждането на тютюн. В близост до града няма големи заводи или производства. 

Неделино е град на гурбетчиите, защото се издържа главно от средствата на мъже и жени, 
оставили децата си, за да търсят препитание зад граница. Затова и населението в Неделино е 
основно от деца и възрастни хора. 

Всеки 6 май - Гергьовден или Адрaлес (както се нарича празникът в Неделино) се 
организира малък събор на връх Света Неделя. В града традиционно се провежда 
международен събор в началото на септември.  
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с. Бурево 

Село Бурево се намира в планински район. Землището му заема площ от 2.785 km², средната 
надморска височина е 902 m. Намира се на средата на пътя между Средец и Гърнати; най-
близкият голям град е Неделино на около 12 км. 

В момента Бурево се е обособило в 2 квартала - Калеканце и Кънбурце, на имената на по-
големите фамилии в селото, както и един нов квартал застроен през 1990-те. 

От землището на Бурево извира река Тикленска-ляв приток на Неделинска река. 
Непосредствено под селото по стария път за с.Гърнати се намира водопад в скалното корито 
на реката наречен "Бездъник".  Климатът е умерен, зимите не са много студени. Поминък за 
местните хора са предимно отглеждането на картофи, тютюн, говедовъдството и 
дървообработката. 

Според преданията селото съществува още през 19 век. До 27 септември1983 г.  Бурево не е 
било обособено като отделно селище, макар че е  едно от старите населени места в района. 
На няколко пъти е било приобщавано като квартал на близкото по-голямо село Средец. 

с. Върли дол 

Село Върли дол се намира в планински район. Разположено сред букови, дъбови, смърчови 
и борови гори, а районът е изключително богат на редки растителни и животински видове. 
Съчетанието от чист планински въздух, мек климат и изключителна гостоприемност и 
топлота на местните жители е една невероятна възможност за почивка и отмора. Землището 
му заема площ от 9.18 km², средната надморска височина е 800 m 

Повечето жители на селото са българи мюсюлмани. 

Село Върли дол е традиционно родопско село със самобитен български дух, бит и култура. 
На 3 километра от селото има хижа „Шадийца“, която предлага нощувка, храна, зала за 
банкет и механа. 

През годината се честват различни празници, най-значими от тях са двата Байрама. 

Кухнята е типична за региона – боб във всичките му разновидности, тестени изделия като 
клин и пататник и повече картофи.  

с. Върлино 

Село Върлино се намира в планински район. Землището му заема площ от 3.277 km², 
средната надморска височина е 731 m 

с. Гърнати 

Селото е най-старото селище в региона. Разположено е в планински район. Землището му 
заема площ от 7.875 km², средната надморска височина е 1 185 m. То е създадено още в края 
на 7-ми - началото на 6 век пр.н.е. Името му се упоменава разговорно с имената Гърнати, 
Гарнате или Кепенек, произлизащи от думата гърне - това се дължи на факта, че 
многократно са откривани гърнета с алтъни из търлите в селото (много предания също 
разказват за заровени кервани с злато, колиета, Златно рало), от които 13 гърнета са открити 
през 1981 г. в местността Астенана, а думата "ате" от името на древногръцка богиня, 

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 25 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 ГЛАВА 3.  
Селищна мрежа 
  

 

покровителка на заслепяването, заблуждението и помрачението на ума. През 2009 г. 
археологически разкопки близо до местността Друман откриха златни монети, датиращи от 
7 век пр.н.е. 

Данни за селото като селище има и в края на 2 век, когато около местността “Емерьова 
търла” е имало малко тракийско, а после и римско селище, което в края на Х век е служило 
за контролно-пропускателен пункт, счита се че и на намиращия се наблизо връх Алада е 
имало вишка за наблюдения и съгледвачи следящи движението по римския път, който е с 
ключово значение през късното средновековие. Той е продължавал към Беломорието и 
Константинопол, който от части е запазен и досега. За това свидетелстват намерените 
съдове, некрополи и други антични предмети. 

Опожаряването през 1892 година значително срива Гърнати . След продължителен страх за 
повторно нападение от османците , хората лека-полека отново застроили къщи и кошари.  

През 1966 година е отворен първият път, свързващ селото със света. До този ден Гърнати е 
било откъснато векове наред от цивилизацията. Същата година селото се електрифицира и 
към част от къщите е прекарана вода . Цялото село е водоснабдено доста след това , чак през 
2007 година .През 1971 се пробива и втори път ( Неделино - Средец - Гърнати ) , който е 
асфалтиран през 1990 година . През 1981 започва пробиването на пътища , които да 
съединят петте махали на Гърнати в едно село . 

В селото се намират кметство , основно училище (вече закрито), детска градина, поща, 
здравна служба, четири хранителни магазина, един смесен магазин и три заведения. В 
селото има и работилница за всякакъв вид дървении, метали и др. 

Основен поминък на селото е тютюнопроизводството, картофопроизводството е силно 
развито, но предимно за собствена консумация. Дърводобивът е силно развит в селото.Чрез 
него се получава добив на суров дървен материал,дървесина,дъски и други. В миналото 
населението в селото се препитавало главно от овчарлъка.  

То е райско кътче с уникални пейзажи, запазена архитектура, жени, ходещи облечени както 
преди 100 години, и запазен родопски говор. 

с. Диманово 

Разположено е в подножието на връх Еленка по протежението на едно от билата му и от 
двата бряга на Диманска ряка. Реката дели селото на две части – Махалата и Колибите. 
Разстоянието между двете части е около километър и половина. Землището му заема площ 
от 1.873 km², средната надморска височина е 554 m.  

В миналото основен поминък на хората е дребното животновъдство и земеделието. През 
миналия век основен става тютюнопроизводството, по-малко картофопроизводството. То 
задоволявало предимно нуждите на семейството като основна храна, а остатъкът е 
използван за храна на животните. Днес тютюнът продължава да е основен поминък, разчита 
се на развитието на екологичния и селския туризъм. 
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с. Дуня 

Село Дуня е разположено в землището на Неделино. То е най-малкото селище в общината с 
население 41 души.  

с. Еленка 

Селото се намира на 4 км. от градНеделино. Разположено е по билата на планината и има 
невероятно изложение и прекрасни изгледи. От центъра на селото могат да се видят 
следните върхове: връх Свети Илия, връх Шадийца, местност Белите камъни, връх Света 
Неделя, връх Устра, връх Алада, както и част от гръцките планини. Землището му заема 
площ от 2.687 km², средната надморска височина е 603 m.  

Село Еленка преди е било част от сегашното село Кочани. Името му произлиза от местност 
в селото, кръстена на красива мома Елена, живяла по тези земи. 

Жителите на селото се занимават с отглеждане на тютюн, земеделие и животновъдство.  

с. Изгрев 

Селото се намира в подножието на връхАлада, в началото на дълбок дол, който се спуска 
към Диманска ряка, Коченска ряка, Раевица, Козарка, Крайна. Землището му заема площ от 
3.542 km², средната надморска височина е 800 m.  

До 1937 година селото се е наричало Бозирог (нар. Бозаек, Бозюрек или Бозавек). През 1968 
година на 26 март с указ №232 е признато за самостоятелно селище и е наречено Изгрев. 

с. Козарка 

Селото се намира в планината Родопи, недалеч от гр. Неделино. Землището му заема площ 
от 3.865 km², средната надморска височина е 497 m.  

с. Кочани 

Селото се намира в Източните Родопи. Землището му заема площ от 3.862 km², средната 
надморска височина е 581 m.  

Всяка година на 1 май се прави традиционен курбан, за да е добра реколтата от идващата 
година. 

с. Крайна 

Селото се намира на мястото, където се събират река Неделинска и река Кичуковска. 
Разположено е в землището на град Неделино с надморска височина  831 m.  

с. Кундево 

Село Кундево се намира в планински район.То е трето по големина село след Гърнати и 
Средец. Землището му заема площ от 6.651 km², средната надморска височина е 805 m.  

с. Оградна 

Селото е  разположено в Средните Родопи район. Землището му заема площ от 5.27 km², 
средната надморска височина е 682  m. 
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Ежегодно в Оградна се прави общоселски курбан. Кухнята е типична за региона. Боб във 
всичките му разновидности, като клин, пататник, пареник, колаци и мекици. 

с. Средец 

Село Средец се намира в планински район. Средец е най-голямото село в Неделинска 
община. То се намира в подножието на най-високия връх в Източните РодопиАлада, който е 
висок 1241 метра, от който се вижда Бяло море. Землището му заема площ от 6.068 km², 
средната надморска височина е 700  m. Селото е разположено между два потока, които се 
съединяват в края на селото и дават началото на Тикалска река. Старото име на Средец е 
„Капенек”. Също така в миналото е било известно и с наименованието „Тикла”. 
Първоначалните заселници са се установили в местността „Селището”, която се намира на 2 
километра северозападно от сегашното положение на селото.  

В село Средец се провежда събор на 24-ти май.. 

с. Тънка бара 

Село Тънка бара се намира в планински район. Тънка бара е много малко село разположено 
в долината на Мазълска река. Над селцето се намира едно от големите  села Гърнати. 
Землището му заема площ от 1.987 km², средната надморска височина е 731  m. 
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4. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

4.1. Състояние на атмосферния въздух 

Съгласно утвърденият от Министъра на околната среда и водите списък на районите за 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), област Смолян е в 
РОУКАВ-Югозападен. 

В общината липсва стационарен пункт за наблюдение на качествата на атмосферния въздух. 
Това е още едно свидетелство за липсата на значимо атмосферно замърсяване на общината. 

Контролът за качеството на атмосферния въздух в целия регион се осъществява от 
Автоматична Измервателна Станция /АИС/ разположена в гр. Смолян.  

Нивото на фоновото замърсяване и динамичното му изменение е важна първична 
информация, извънредно необходима за оценка и прогноза на състоянието на околната 
среда, а оттук за създаване на екологични норми за допустимо антропогенно натоварване и 
разработване на стратегии на национално и международно ниво.  

В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на фини прахови частици 
/ФПЧ10/. Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект 
зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици и от 
адсорбираните на повърхността им други химични съединения. в това число мутагени, ДНК 
- модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.  

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово 
отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с 
прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита и зимното опесъчаване. 
Причина за значителният брой превишения са и географското разположение и 
специфичните метеорологични условия /ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и 
др./. Това е особенно актуално през зимния сезон, при които се намалява възможността за 
разсейване на атмосферните замърсители.  

Основен замърсител по показател ФПЧ10 в община Неделино е битовото отопление, 
автомобилният транспорт и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура. 

4.2. Състояние на водите 

Управлението на водите, водните обекти и водостопански системи и съоръжения се 
осъществява на основата на планове за управление на речните басейни и Национален 
водостопански план. Община Неделино попада в Източнобеломорски район с център 
Пловдив.  

На територията на общината няма установени значими промишлени източници на 
замърсяване. Замърсяването на водите във водоприемниците се получава най-вече след 
заустване на отпадните води в общинския център с частично изградена канализационна 
мрежа и липса на главен събирателен колектор. При отчитане замърсяване на повърхностно-
течащи и стоящи води, е необходимо да се има предвид, че повечето места в региона са 
разположени главно в горните течения на реките, чийто отток в по-голямата част от 
годината е около средния и по-малък от средния. 



 ГЛАВА 4.  
Екологично състояние 
  

 

Стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения, заустващи във водни обекти 
и по-значимите заустващи чрез селищните канализационни системи са: 

 "Стройвъзход"ООД, гр.НеделиноТМСИ, гр.Неделино с РЗNo33720004/04.06.2007 
 ЕТ"Мариета-Здравко Терзиев", гр.Неделино -Автомивка, гр.Неделино 

Пречиствателна станция за населени места с 2000 до 10 000 еквивалентни жители, какъвто е 
случаят с абщинският център не е изградена в Неделино.. а отпадъчните води се отвеждат и 
заустват във водоприемците непречистени, като по този начин се поддържа натиска 
(замърсяването) върху водоприемниците в поречията на реките. 

Повърхностните води  

Водните обекти на територията на Източнобеломорски район за басейново управление 
(ИБР) област се отнасят към две категории повърхностни води – “РЕКА” и “ЕЗЕРО”.  

През територията на общината минава река "Неделинска", която се влива в река "Върбица". 
По-големи реки са река "Мързянска" и река "Тикленска".  

На територията на община Неделино се следи 1 водно тяло, като състоянието му за 2016 г. е 
следното: 

 G3AR400R016Река Неделинска (Узундере) -ляв приток на р. Върбица 

По биологични елементи в добро състояние. По показателят физикохимични елементи няма 
данни, поекологично састояние – потенциал – в добро състояние и по химично състояние  - 
неизвестно. 

Подземни води  

Община Неделино е разположена предимно над едно подземно водно тяло: 

 Подземно водно тяло BG3G00000Pt042 /Карстови води - Ардино - Неделински 
басейн/ 

ПВТ има меридионално разположение в южната част на Източнобеломорски басейн.  
Водоносния 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 подзем. 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 спрямо ПС. 

 Подземно водно тяло BG3G00000Pt042 е в добро химично състояние.  

4.3. Състояние - земи и почви 

Извършен е мониторингът на почвите на територията на РИОСВ Смолян по Националната 
система за почвен мониторинг І и ІІ ниво – „вкисляване“, като почвите се изследват в две 
дълбочини.  
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Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг Ι-ро ниво за 2011 година от 
които са взети проби са пункт 149 – с.Барутин, пункт 167 – с.Михалково, пункт 197 – 
с.Чокманово, пункт 199 – с.Дряново, пункт 215 – с.Планинско, пункт 229 – с.Диманово.  

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг ΙΙ-ро ниво за 2011 година от 
които са взети проби са Роженски ливади, Ливада преди с.Борино срещу Водна кула и 
Ливада преди с.Борино срещу чешма под Параклис.  

Съгласно допустимите норми за съдържание на тежки метали за фонови почви и предвид 
това, че района на изследване се намира в богати на руди земни пластове, много от 
резултатите са над допустимите концентрации. От извършеният анализ на почвените проби, 
наднормените стойности са за олово, мед, цинк, кобалт, никел. 

На територията на община Неделино няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали.  

Няма информация за замърсяване на почви с разрешени продукти за растителна защита. 

Няма информация от пунктовете на НСМОС, за съществуващи проблеми с наднормено 
замърсяване на почви на територията на РИОСВ.  

Не са констатирани проблеми с наднормено замърсяване с органични замърсители на 
територията на общината. 

Ерозия на почвите  

Природните фактори допринесли най-много за развитието на ерозионните процеси са 
релефа, климата, геоложкия строеж и растителността. Релефа като фактор за проявление на 
ерозионните процеси в района е с най-силно влияние.  

Известно е, че всички терени с наклон по-голям от 1° са застрашени от действието на 
водната ерозия, чиято интензивност се увеличава с увеличаването на наклоните. 
Неравномерното разпределение на валежите по сезони и техните максимуми, създават 
естествени условия за активното им влияние върху ерозията. Геоложкия строеж също оказва 
съществено влияние върху ерозионните процеси.  

В резултат на променената структура на земеделие, голяма част от земите на територията на 
общината в планинските и полупланински раойни не се обработват /пустеещи/ и естествено 
се затревяват, с което отчасти по естествен начин се ограничават ерозионните процеси.  

Значителна почвена ерозия има покрай речното корито на река Тикленска /приток на 
р.Неделинска/ и отчасти покрай р. Неделинска. Това са най-вече земеделски земи по 
поречието на реката. Изетите инертни материали в тази част създават условия и са 
предпоставка за възникване на ерозия.  

Резултатите от мониторинга през 2011 г – ІІ ниво, вкисляване, показват по-скоро висока 
киселинност на почвите – почвите от всички пунктове са показали киселинно-алкалното 
равновесие в почвата pH = 4, или минимално по високо. Което е ориентировъчен показател 
за висока киселинност на почвите, дължаща се на процесите на изветряне на първичните 
минерали и е свързан с тяхната хидратация и с излужването на освободените от състава на 
кристалните решетки алкалоземни и алкални катиони.  
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През 2016г. по Заповед на Министъра на околната среда и водите, отново се извършиха 
проверки за нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите им терени. 
Извършвани са проверки по населени места, общинска и републиканска пътна мрежа. 
Състоянието в община  Неделино е следното: 

 с. Кундево замърсени площи – брой 5, почистени площи брой- 5; 
 с. Гърнати замърсени площи 6, почистени 6; 
 с. Средец замърсени 1, почистени 1; 
 гр. Неделинозамърсени 8, почистени 8 

4.4. Отпадъци 

Общината има Програма за управление на отпадъците, които отговарят на изискванията на 
чл.31 от ЗУО. Основните мерки заложени в програмите за закриване на общинските депа, 
депониране на отпадъците на регионалните депа, системи за събиране на МРО, намаляване 
на биоразградимите отпадъци депонирани в депата се изпълняват.  

Община Неделино използва регионално депо, което отговарят на изискванията на Наредба 
№8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - 
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино;  

На територията на РИОСВ-Смолян няма лица, които да изпълняват задълженията си 
индивидуално по чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците за разделно 
събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. Съответно няма и 
разработени програми от такива лица за разделно събиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци.  

На територията на общината се извършва разделно събиране на отпадъци от опаковки, което 
се изпълнява от организации по оползотворяване. „Екопак България”АД има сключен 
договор с община Неделино като обслужването на съдовете се извършва от фирма 
подизпълнител на „Екопак България” АД, а именно от „Еко-Хидро 90” ООД.  

За събирането на отпадъците са разстановани контейнери – жълт за пластмаси и метал, син 
за хартия и зелен контейнер за стъкло. Всяка точка, където се разполагат съдовете се 
прецезира поотделно като се има предвид ефективното й използване от възможно най-много 
хора. Периодично се извършват проверки на съдовете за правилното изхвърляне на 
отпадъците по видове и несмесването им с негоден за рециклиране отпадък.  

Всяко тримесечие в РИОСВ-Смолян се получава информация от общината за извършени 
дейности по изпълнение на програмите и количества разделно събран отпадък.  

4.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа 

Биологично разнообразие 

» Флора  

По състав горите са смесени. На северните изложения обикновено се срещат - бук, габър, 
горун, а на южните и ветровити склонове - бял и черен бор, смрадлика, зановец и др. 
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Върху речните наносни терени са се самонастанили черна върба, ива, бъз и по-рядко леска. 
В района макар и рядко върху изсечени терени от смърчови гори се срещат благун, келяв 
габър, а в ниските части на района - явор, шестил и планински бряст.  

В Червената книга на България са споменати следните видове, характерни за тази част на 
Родопите: гръцка ведрица /Fritilaria graeca/, сем. Кремови /Lilасеае/, рядък вид, български 
ендемит; оливеров минзухар /Crocus oliveri/, сем. Перуникови /1ridасеае/, рядък вид 
включен е в списъка на защитените растения в България; веленовскиево плюскавиче /Silene 
velenovskyana/, сем. Карамфилови /Caryophyllaceae /, рядък вид, български ендемит; 
средиземноморски шпорец /Delphinium halteratum/, сем. Лютикови /Rаnиnси1асеае/, рядък 
вид; червенодръжково шапиче /Alchemilla erythropoda / , сем. Розови /Rosaceae /, рядък вид; 
фривалдскиев зановец /Chamaecytisus frivaldszkyanus/, сем. Бобови /Раbасеае/, рядък вид, 
български ендемит; родопска люцерна /Medico rhodopea/. сем. Бобови /Раbасеае/, рядък вид, 
български ендемит; ниско бясно дърво /Daphne cneorum/, сем. Тимелееви /Thymelаeсеае/, 
рядък вид; анасоновиден воден морач /Oenanthe pimpinelloides/, сем. Сенникоцветни 
/Арiасеае/, рядък вид; фривалдскиев пчелинок /Marrubium friwaldskyanum /, сем. Устоцветни 
/1аmiасеае/= 

Впечатление правят още красивите диви орхидеи, пролетното ботурче, джела, планинското 
кокиче, родопското подрумиче и много други редки растения.  

Благодарение на разнообразните климатични и почвени условия, в България съществува 
голямо богатство и разнообразие на растителни видове. Като лечебни растения се 
употребяват около 600 от тях, а ежегодно се събират около 300 вида. Най-често 
използваните билки, които се срещат и в района на община Неделино са: лайка, живовляк, 
мащерка, маточина, риган, градинска чубрица, жълт кантарион, коприва, подбел, босилек, 
черен бъз, бял равнец, глог, шипка, липа, синя жлъчка, дива мента, глухарче, градински чай 
и др  

» Фауна  

Животинският свят в района се отнася към централния високопланински фаунистичен 
район. По характерни представители са :  

 от средиземноморските видове преобладават елен лопатар, сънливец, червенокръста 
лястовица;  

 от насекомите: скакалецът, виолетовят бръмбар бегач;  
 от птиците по скалните склонове гнездят редки птици –белоглав лешояд, орли;  
 от европейските видове по характерни представители са: дива свиня,таралеж, 

катерица ,къртица.  

В района на община Неделино се срещат и два вида сухоземни костенурки: шипобедрена и 
шипоопашата. И двата вида сухоземни костенурки са под протекцията на Закона за 
биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Република България. В резултат на 
масовото им събиране в продължение на години числеността им в района силно намалява.  

От бозайниците са разпостранени: дива свиня, лисица, див заек, дива коза, видра, 
невестулка, златка, таралеж, катерица, вълк и др.  
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От животинския свят включен в Червената книга на България са: дъждовник, а в категория 
застрашени: черен и бял щъркел, дива коза, златка и видра. 

Национална екологична мрежа 

Община Неделино е една от общините в страната с най-нисък дял на обектите от НЕМ. Това 
е изключение за района на |Родопите. В пределите на общината липсват защитени зони , а 
защитените територии са представени само от 2 защитени местности: 

 ЗМ „Света неделя” с площ от 23,129 ха, попадаща на териториите на общините 
Златоград и Неделино; 

 Пещера „ Годумска дупка” с площ от 4,2 ха, намираща се изцяло в община Неделино. 

Общата площ на обектите от НЕМ е едва 0,08% от общинската територия. 

4.6. Природни бедствия и аварии 

Земетресения 

В сеизмично отношение територията на общината попада в зона от VII -VIII степен по 
дванадесет степенната Европейска Макросеизмична Скала (EMS 1998 г.) на Медведев-
Шпонхоер-Карник. При проявление на прогнозираната сеизмична активност, тежка 
обстановка ще се създаде на цялата територия на общината. Възможно е да има разрушени 
сгради, паднали комини и напукани стени, прекъснато електро-и водозахранване, 
разхерметизиране /разрушаване/ на хладилните инсталации и изтичане на амоняк от тях. 

Ще има затрупани и пострадали хора нуждаещи се от спасяване и оказване наспешн 
медицинска помощ. Ще има повреди по комунално-енергийната мрежа, в резултат на което 
ще бъде нарушено водоснабдяването и електроснабдяването. Ще се нарушат транспортните 
и съобщителните комуникации. На територията на общината ще се създаде сложна 
санитарно-епидемиологична обстановка.Възможно е възникване на вторични огнища на 
заразяване с амоняк и други промишлени отровни вещества. 

Обилни снеговалежи 

В резултат на обилни снеговалежи, придружени с рязко падане на температурите ще се 
образуват снегонавявания, заледявания и обледявания, ще се създаде сложна пътна 
обстановка, като възможни последствия могат да бъдат: 

 силно нарушаване на транспортните съобщения в областта;  
 спиране или възпрепятстване на движението по отделни пътни участъци с важно 

стопанско значение в областта; 
 възникване на тежки пътно-транспортни произшествия; 
 при затваряне на пътен участък със затруднение ще се извършват аварийно 
 възстановителните работи по прекъснато електро-и водоснабдяване; 
 със затруднение ще се осигурява спешна медицинска помощ на нуждаещите се;  
 трудно ще бъдат извозвани нуждаещите се от хемодиализа;  
 ще се наруши нормалната жизнена дейност на населението в откъснатите райони. 
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Наводнения 

По данни на Басейнова Дирекция на Източно беломорския басейн в община Неделино  е 
определен един  РЗПРН  с обозначение BG3_APSFR_AR_04 -  р.Неделинска – при град 
Неделино. Критичният  участък на р. Неделинска  е с опасност от заливане на част от 
сградите, построени от двете страни на коритото след центъра на гр. Неделино. Останалите 
населени места не са застрашени от наводнения. 

Засегнатият участък в гр. Неделино с дължина 4 350 м – Начало на 2 050 м преди моста на 
път 8652 – Край на 2 300 м след моста на път 8652: 

1. Участъкът преди моста на път 8652 започва с частична корекция и укрепване на 
бреговете (с дължина 1 050 м). Корекцията е изграждана на етапи в уязвимите зони 
с доизграждане и надграждане – зидани стени и стоманобетон. Наклона на реката е 
значителен и течението е с голяма скорост, предизвиква изравяне на дъното и 
подкопава бреговете и стените. Височината на бреговете/стените варира от 3 – до 4 
м. Коритото е широко от 12 – до 14 м, то е с намалена проводимост поради наноси, 
строителни и други отпадъци, складирани материали и изградени постройки. В 
участъка над реката са изградени 5 бр. мостове.  

2. Участък преди моста на път 8652 с дължина 1 000 м – двустранно коригиран на 
етапи зидани стени и стоманобетон. Наклона на реката е значителен и течението е с 
голяма скорост, предизвиква изравяне на дъното и подкопава стените. Височината 
на стените варира от 3 – до 5 м. Коритото е широко от 12 – до 15 м, то е с намалена 
проводимост поради наноси, строителни и други отпадъци, складирани материали и 
изградени постройки. В участъка над реката са изградени 6 бр. мостове. 

3. Участък след моста на път 8652 с дължина 2 300 м – двустранно коригиран на етапи 
зидани стени и стоманобетон. Наклона на реката е значителен и течението е с 
голяма скорост, предизвиква изравяне на дъното и подкопава стените. Височината 
на стените варира от 5 – до 10 м. Коритото е широко от 14 – до 16 м, то е с намалена 
проводимост поради наноси, строителни и други отпадъци, складирани материали и 
изградени  

Табл. 2. Елементи на риска от наводнения за 20, 100 и 1000 годишни вълни 
 Период на повторение/вероятност 
 
 20 г./висока 100 г./средна 1000 г./малка 

Елементи на риск     
Вид стопанска дейност     

Жилищни райони дка  0,01 0,16 
Смесени жилищни райони дка 13,31 26,32 36,03 

Комунална инфраструктура дка 5,75 10,53 13,13 
Транспортна инфраструктура дка 1,87 7,67 12,3 
Техническа инфраструктура дка    
Индустрия - производство и 

съхранение дка 2,95 19,31 27,09 

Места за спорт и отдих дка    
Зелени територии дка 51,99 63,56 73,9 

Брой засегнати жители брой 80 169 235 
Източник: БДИББ 
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В предложената Програма от мерки за управление на риска от наводнения в РЗПРН  
BG3_APSFR_AR_04  р. Неделинска – гр. Неделино в Проекта на План за управление на риска 
от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г.са 
набелязани приоритети, цели, решения и мерки за предотвратяване на риска от наводнения в 
района на гр. Неделино, с които ще бъде съобразено проектното решение на ОУП. 

Свлачища 

Свлачища  до април 2015 г.по данни на МРРБ: 

1. Регистрационен № SML 18.51319-02 – гр. Неделино. Година на регистрация -2002. 
Възраст – съвременно. Състояние – стабилизирано. Възникнало през 2002 г. 
Местонахождение - ул. „Първи май”, гр. Неделино. Разположение - в 
регулация.Застрашава 1 бр. ЖС, УЛ, ЕЛ, ВиК.  Извършени са укрепителни 
мероприятия – ПС. Размери на свлачището: ширина 10 м, дължина 75м, засегната 
площ 0.75 д-ка,клас на свлачището IV, група на свлачището - , категория В, група ІV. 
Индикативна стойност - 3,000 лв. 

2. Регистрационен номерSML 18.51319-03 2013- гр. Неделино. Свлачището е 
съвременно и стабилизирано. Възникнало е през 2013г. Разпростира се по  ул. 
„Напредък”, гр. Неделино. Намира се в регулация. Засяга улица, елпровод и 
трафопост.УЛ, ЕЛ, трафопост  и две паянтови сгради. Размерите на свлачището са: 
ширина 10 м, дължина 110 м, с площ от 1,1 д-ка. Клас на свлачището –III, група – ІV. 
Индикативна стойност -3 000 лв.  

3. Регистрационен №  SML 18.51319-05 2013  - гр. Неделино. Свлачището е съвременно 
и периодично активно. Възникнало е през 2013г. Разпростира се по ул. „Ивайло”, кв. 
82, о.т. 631 - 632, гр. Неделино. Намира се в регулация. Засяга 1 бр. жилищна сграда, 
улица, елпровод и ВиК мрежа. Размерите на свлачището са: ширина 10 м, дължина 20 
м, с площ от 0,2 д-ка. Клас на свлачището –I ул. „Добри Чинтулов”, № 51, гр. 
Неделино V, група – І. Индикативна стойност -300 000 лв. 

4. Регистрационен № SML 18.51319-06 2013 – гр. Неделино. Свлачището е съвременно 
и периодично активно. Възникнало е през 2013г. Разпростира се по ул. „Йордан 
Йовков”, кв. 89, гр. Неделино. Намира се в регулация. Засяга 1 бр. жилищна сграда, 
улица, елпровод и ВиК мрежа. Размерите на свлачището са: ширина 20 м, дължина 20 
м, с площ от 0,4 д-ка. Клас на свлачището –IV, група – І. Индикативна стойност -300 
000 лв. 

5. Регистрационен №  SML 18.51319-07 2013  - гр. Неделино. Свлачището е съвременно 
и потенциално. Възникнало е през 2013г. Разпростира се по ул. „Добри Чинтулов”, № 
51, гр. Неделино. Намира се в регулация. Засяга 1 бр. жилищна сграда, Размерите на 
свлачището са: ширина 3 м, дължина 2 м, с площ от 0,06 д-ка. Клас на свлачището –
IV, група – IV . Индикативна стойност -3 000 лв. 

6. Регистрационен № SML 18.51319-08 2013  - Път гр. Неделино - с. Бялизвор. 
Свлачището е съвременно и потенциално. Възникнало е през 2013г. Разпростира се 
по пътя гр. Неделино - с. Бял извор при km 9+000. Засяга земеделска земя  и път. 
Размерите на свлачището са: ширина 15 м, дължина 100 м, с площ от 1,5 д-ка. Клас на 
свлачището –IV, група – IV . Индикативна стойност -3 000 лв. 
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7. Регистрационен № SML 18.51319-04 2013  - Път гр. Неделино - Златоград. 
Свлачището е съвременно и потенциално. Възникнало е през 2013г. Разпростира се 
по пътя гр. Неделино – Златоград при мест.”Баряков дол”. Засяга земеделска земя, 
път, бензиностанция и елпровод. Размерите на свлачището са: ширина 50 м, дължина 
30 м, с площ от 1,5 д-ка. Клас на свлачището – ІІІ, група – ІІІ . Индикативна стойност 
-420 000 лв. 

8. Регистрационен № SML 18.68309-02 2006 - Път с.Средец- с.Бурево. Свлачището е 
съвременно и стабилизирано. Възникнало е през 2006г. Засяга горска територия.. 
Размерите на свлачището са: ширина 40 м, дължина 90 м, с площ от 3,9 д-ка. Клас на 
свлачището – ІІІ, група – IV. Индикативна стойност -3 000 лв. 

9. Регистрационен № SML 18.68309-01 1998 - с.Средец. Свлачището е съвременно и 
потенциално. Възникнало е през 1998г. Намира се в регулация. Засяга една жилищна 
сграда и улица. Размерите на свлачището са: ширина 50 м, дължина 35 м, с площ от 
1,75 д-ка. Клас на свлачището – ІІІ, група – ІІІ. Индикативна стойност – 250 000 лв. 

10. Регистрационен №SML 18.73883-01 2005 - с.Тънка бара. Свлачището е съвременно, 
активно и стабилизирано. Възникнало е през 2005г. Намира се в регулация. Засяга 14 
жилищни сгради, улица и комуникации, подпорни стени. Размерите на свлачището 
са: ширина 35 м, дължина 140 м, с площ от 4,9 д-ка. Клас на свлачището – ІІІ, група – 
І. Индикативна стойност – 520 000 лв. 

11. Регистрационен №SML 18.39092-01 2015 - с.Кочани. Свлачището е съвременно и 
активно. Възникнало е през 2015г. Намира се в регулация. Засяга елпровод, ВиК, 
улица, подпорни стени и 3 жилищни и стопански постройки. Размерите на 
свлачището са: ширина 35 + 145 м, дължина 25+ 90 м, с площ от 13,88 д-ка. Клас на 
свлачището – ІІ, група – І. Индикативна стойност – 1 200 000 лв. 

Като свлачища за неотложно укрепване за периода 2015 г. – 2020 г. са определени: 

 SML 18.73883-01 2005 за укрепване до 2017 г; 
 SML 18.51319-06 2013 за укрепване до 2019 г; 
 SML 18.51319-05 2013 за укрепване до 2019г; 

Ядрена и/или радиационна авария 

Ядрена и/или радиационна авариия, имаща потенциално или реално въздействие на 
територията на общината, може да бъде: 

Ядрена авария, възникнала: 

 в АЕЦ “Козлодуй” (гр. Козлодуй); 
 в АЕЦ или друго ядрено съоръжение в съседна страна и в близост до Република 

България с възможност за трансгранично радиоактивно замърсяване-АЕЦ “Черна 
вода”, Румъния; 

При авария в АЕЦ “Козлодуй”територията на общината ще бъде засегната от радиацията 
след 12-14 часа при средногодишна скорост на приземния вятър от 2 m/s /8.2 km/h. 

При радиационна авария в АЕЦ или трансграничен пренос, територията на областта ще бъде 
подложена на въздействието на различните радиационни фактори. Рязко ще се повиши 
радиационния фон и замърсеността на въздуха с радионуклиди. Необходима е подготовка и 
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поддържане в готовност на сили за действие в огнищата на поражение, които ще възникнат 
в резултат на евентуални бедствия и аварии 

От съществено значение е обучението на населението за действие при възникване на 
кризисни ситуации. Необходим е резерв от материални средства, които да се използватпри 
провеждане на спасителни и аварийни дейности. 

Потенциално опасни обекти 

На територията на община Неделино са определени само два обекта, за които се счита, че са 
потенциално опасени -  НЕДЕЛИНО-ЕООД “ЕС-БИ-ЕН - Виолета Беширова” –шивашко 
предприятие  и “ЕЛИ-2003”- също шивашко предприятие. 
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5. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ 

5.1. Методика на изследването 

Демографската характеристика на община Неделино е изготвена съгласно изискванията на 
нормативната уредба за разработване на ОУП. Разделът включва анализ на състоянието и 
развитието на демографските процеси и структури, основни проблеми и тенденции.  

Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на социално-
икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните 
общности, така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове. С 
броя на населението (настоящо и прогнозно) се определят различните потребности на 
населението от жилища, социална и техническа инфраструктура, зелената система и др.  

Използваните източници на информация саНационален статистически институт (НСИ),  
Териториално статистическо бюро- Юг, отдел  «Статистическ иизследвания» -  гр. Смолян,  
Дирекция «Бюро по труда”Неделино.   

5.2. Динамика на населението 

Характерно за демографското развитие на страната е намалението на населението след 1990 
г. което продължава и понастоящем. Тези процеси засягат и община Неделино. Където 
населението в последните десетилетия намалява от 1985 г. 

Табл. 3. Динамика на населението в община  Неделино - брой 
Година на 

преброяване Общо население Град Неделино Села % на градското 
население 

31.12. 1934 2438 2438 - - 
31.12. 1946 3137 3137 - - 
01.12. 1956 3941 3636 295 92.5 
01.12. 1965 5083 4682 401 92.1 
02.12. 1975 8592 5081 3511 59.1 
04.12. 1985 9489 5357 4132 56.5 
04.03. 1992 9273 5371 3902 57.9 
01.03. 2001 8715 5143 3572 59.0 
01.02. 2011 7221 4563 2658 61.2 

Текуща статистика 
31.12. 2011 7088 4483 2605 63.2 
31.12. 2012 6923 4394 2529 63.5 
31.12. 2013 6727 4298 2429 63.9 
31.12. 2014 6522 4185 2337 64.2 
31.12. 2015 6340 4088 2252 64.5 

Източник: НСИ 

От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението в общината:  

 Период на нарастване по естествен път, като резултат от положителен естествен 
прираст 1934 – 1985 г.  

 Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени 
структури след 1985 г. 

 За град Неделино се очертават също два периода в динамиката на населението: 

 Период на нарастване по естествен път – 1934-1992 г.; 
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 Период на плавно намаляване 1992-2015 г. при запазени възпроизводствени 
структури.  

Веднага трябва да отбележим, че в град Неделино не се протичали големи миграционни 
движение на хора от селата поради неразвита преработваща промишленост.   

По данни от преброяването проведено на 1.02.2011 г.  изчисленото постоянно население на 
България възлиза на 7 364 570 д. В сравнение с преброяването от 2001 г. населението е 
намаляло с 564 570  души, или с (–7.1 %).  В основата на демографските загуби е 
отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези негативни процеси засягат много 
повече и населените места от община Неделино, където на 01.02.2011 г. г. изчисленото 
налично население на общината е 7 221 д. В периода между двете преброявания е намаляло 
населението във всичките населени места на общината в резултат на отрицателен естествен 
и механичен прираст  с  1 494 д, или с 17.1 %  % (с около 1.71 % средногодишно).   

Табл. 4. Население в община Неделино към 1. 02. 2011 г. 

Статистически район, 
 област, община 

Преброявания към Прираст 
2001 2011 Брой % 

България 7 928901 7 364570 -564331 -7,1 
Южен Централен район 1 608 102 1 479373 -128 729 -8.0 

Област Смолян 140 066 121 752 -18 314 -13,1 
Община Неделино 8 715 7 221 -1 494 -17,1 

гр. Неделино 5 143 4 564 -579 -11,3 
с. Бурево 156 118 -38 -24,4 

с. Върли дол 215 158 -57 -26,5 
с. Върлино 196 155 -41 -20,9 
с. Гърнати 401 269 -132 -32,9 

с. Диманово 151 124 -27 -17,9 
с. Дуня 78 49 -29 -37,2 

с. Еленка 192 144 -48 -25,0 
с. Изгрев 279 199 -80 -28,7 

с. Козарка 207 126 -81 -39,1 
с. Кочани 236 174 -62 -26,3 
с. Крайна 138 72 -66 -47,8 
с. Кундево 305 275 -30 -9,8 
с. Оградна 294 194 -100 -34,0 
с. Средец 627 503 -124 -19,8 

с. Тънка бара 97 97 0 0,0 
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г. 

Административно-териториални промени 

 През 1983 г. н.м.Бурево от с. Средец е отделено и е признато за село с Указ № 
2932/обн. 30.09.1983 г.; 

 През 1968 г. н.м. Върли дол (от с. Мързян), н.м. Върлино, н.м. Гърнати (от с. Тикла), 
н.м. Диманово, н.м. Изгрев, н. м. Козарка , н.м. Кочани, н.м. Кундево, н.м. Средец са 
признати за села с Указ № 232/обн. 26.03.1968 г.; 

 През 1991 г. се отделя н.м. Дуня от с. Върли дол и се признава за самостоятелно 
населено място с. Дуня с Указ № 250/обн. 22.08.1991 г.; 
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 През 1976 г. н.м. с. Еленка (от с. Кочани) е отделено и е признато за с. Кочански 
колиби с Указ № 202/обн. 2.03. 1976 г. Преименува се на с. Еленка през 1976 г. с Указ 
№ 469/обн. 27.04. 1976 г; 

 През 1953 г. за самостоятелно н.м. е признато с Крайна с Указ № 292/обн. 25.08.1953 
г.; 

 През 1974 г. село Неделино е признато за град Неделино с Указ № 1942/обн. 
17.09.1974 г.; 

 През 1953 г. за самостоятелно н.м. е призната махала Оградна с Указ № 292/обн. 
25.08.1953 г. През 1991 г. м. Оградна е призната за село с Указ № 250/обн. 22.08.1991 
г.  

 През 1983 г. за самостоятелно н.м. е признато село Тънка бара с Указ № 2932/обн. 
30.09.1983 г. 

 Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението 
и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното 
разпределение на населението в страната. Община Неделино е на 8 място на ниво 
LAU 1 в област Смолян по брой на населението – 6 340 души към 31.12.2015 г., 
което представлява 5.7 % от населението на областта. В разпределението на 
населението на общинско ниво съществува дисбаланс между гр. Неделино и 
останалите населени места. Населението на общинския център към 31.12. 2015 г. е 4 
088 д. (64.5 % от населението на общината). Сред другите населени места в общината 
с относително по-голям брой население е с. Средец 422 д., с. Кундево 235 д. и с. 
Гърнати 233 д.  

По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на общината  
продължава да намалява и към 31.12. 2015 г. населението наброява 6 340 души, или за  4 
година намалява с 748 д.(10.6 %).  

Табл. 5. Население в община Неделино към 31.12. 

Населени места 2011 2012 2013 2014 2015 
Общо за общината 7088 6923 6727 6522 6340 

с.Бурево 112 110 104 99 90 
с.Върли дол 158 148 143 142 129 
с.Върлино 154 147 142 137 136 
с.Гърнати 266 263 250 242 233 

с.Диманово 119 112 104 97 100 
с.Дуня 49 45 44 41 41 

с.Изгрев 193 193 185 176 171 
с.Козарка 118 110 110 106 101 
с.Кочани 174 172 166 162 156 
с.Кундево 267 262 254 244 235 
с.Еленка 134 131 125 123 122 
с.Крайна 69 65 66 61 59 

гр.Неделино 4483 4394 4298 4185 4088 
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с.Оградна 191 191 186 172 168 
с.Средец 503 481 453 442 422 

с.Тънка бара 98 99 97 93 89 
Източник:НСИ 

Основни демографски процеси 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните 
демографски процеси – естествен и механичен прираст. За община Неделино те са 
представени в следващата таблица. 

Табл. 6. Естествено и механично движение на населението в община Неделино – в брой 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст Заселени Изселени Механичен 

прираст 
Общ 

прираст 
2011 39 95 -56 39 150 -111 -167 
2012 44 96 -52 45 159 -114 -166 
2013 33 72 -39 20 176 -156 -195 
2014 32 87 -55 66 216 -150 -205 
2015 46 90 -44 59 197 -138 -182 

Източник:НСИ 

Табл. 7. Естествено и механично движение на населението в община Неделино – на хиляда души от 
населението, в промили (‰) 

Години Родени Умрели Естествен 
прираст Заселени Изселени Механичен 

прираст 
Ср. год. 

население 
2011 5,4 13,2 -7,8 5,4 20,9 -15,5 7171 
2012 6,3 13,7 -7,4 6,4 22,7 -16,3 7005 
2013 4,8 10,5 -5,7 2,9 25,8 -22,9 6825 
2014 4,8 13,1 -8,3 10,0 32,6 -22,6 6624 
2015 7,2 14,0 -6,8 9,2 30,6 -21,5 6431 

Източник:НСИ 

В ощината през 2011 г. са родени 39(5.4 ‰), а през 2015 г.  46 деца (7.2 ‰). В област Смолян  
коефициентът на раждаемост през 2011 г. е (6.5 ‰) , а през  2015 г. отново е (6.5 ‰).   
Коефициентът на раждаемостта в страната през 2011 г. е (9.6 ‰) и 2015 г.(9.2 ‰), или по 
този показател  общината има по-ниски показатели от средните за страната, но по-добри от 
област Смолян за 2015 г. . 

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените във фертилна 
(детеродна) възраст (15- 49 г.) – 1 169 (18.4 % от населението – 2015 г.), като спрямо 
началото на 2011 г. той е бил 1 536, или за около 5 години намалява с 367 жени. Съществено 
значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура 
на родилните контингенти. В общината  91.3 %  от ражданията се осъществяват от жени на 
възраст 15-34 г., но те представляват само 47.1 от жените във фертилна (детеродна) възраст.  
Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой 
момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.  

Табл. 8. Контингент на жени в фертилна (детеродна) възраст в община Неделино 
Години 15 – 49 години 15 – 34 години % на жените 15-34 години 

31.12. 2015 1169 551 47.1 
01.02. 2011 1536 793 51.6 

Източник: НСИ 
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Тенденцията в развитието на раждаемостта може да бъде проследена и чрез разглеждане на 
стойностите на тоталниякоефициент на плодовитост5 - 1.28 живородени деца (2015 г.) за 
област Смолян – една стойност значително отдалечена от теоретично необходимия минимум 
за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията – 2.1 живородени деца/1 жена.  

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През последните 
години в общината е налице тенденция за  покачване на общата смъртност.  През 2015 г. са 
умрели 90 д. (14.0 ‰), 2014 г. са умрели 87 д.( 13.1 ‰). По отношение на смъртността през 
2015 г. община Неделино е с по-благоприятни коефициенти от средните за страната   (15.3 
‰) и за област Смолян (14.7 ‰). 

Естествен прираст 

Естественият прираст6 в общината през последните години е отрицателен 2011 г. (– 56 
души), 2012 г. (– 52 души), 2013 г. (- 39 души), 2014 г. (- 55 души) и 2015 г. (- 44 души). 
Коефициентът на естественият прираст в общината през 2013 г е (- 5.7  ‰), 2014 г е (- 8.3  
‰) и 2015 г е (- 6.8  ‰). През 2015 г. в област Смолян естественият прираст е (- 8.2 ‰) и в 
страната (-6.2 ‰). Или по този показател общината е с по-незадоволителни  показатели от 
страната, но с по-добри от област Смолян. 

Табл. 9. Коефициент на естествения прираст 2011-2015 г. (в промили - ‰), 
 2011 2012 2013 2014 2015 

България -5,1 -5,5 -5,2 -5,7 -6,2 
Южен централен район -4,5 -4,7 -4,5 -5,2 -5,7 

Област Смолян -6,4 -6,7 -6,6 -7,8 -8,2 
Община Неделино -7,8 -7,4 -5,7 -8,3 -6,8 

Източник: НСИ 

Механичен прираст 

Данните за вътрешната миграция на населението за общината показват, че изселените са 
повече от заселените,като механичния прираст е с отрицателен знак. През периода 2011 – 
2015 са се заселили 229 души, а са се изселили 898 души, или за 5 години имаме 
отрицателен механичен прираст (- 669 души).  Миграцията оказва силен негативен ефект 
върху възпроизводството на населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна 
възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за 
следващите 10-15 години, но и в по-дълъг период от време.                                    

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната 
жизненост на общината.  

5 Тоталенкоефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти за 
плодовитост през съответната година, който показва средният брой деца, който би родила 
една жена през целия си фертилен (детероден) период, ако се запази същата повъзрастова 
плодовитост през съответната година. 
6 Разликата между ражданията и умиранията 
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5.3. Полова и възрастова структура 

Половата структура на населението на община Неделино не се различава съществено от тази 
за страната и за отделните региони. Броят на жените преобладава над този за мъжете, 
независимо, че броят на новородените момчета е по-висок от този на новородените 
момичета. Впоследствие под влияние на редица фактори като по-високото смъртност при 
мъжете, по-ниската средна продължителност на живота при мъжете, по-голямата склонност 
към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова структура на населението 

Към 31.12. 2015 г. в община Неделиножените са 3 248  (51.2 %), мъжете са 3 092 души (48.8 
%), или на 1000 мъже се падат 1050 жени. Половата структура на общината е сходна  със 
съотношението за страната 51.4 % : 48.6 %.  

Табл. 10. Структура на населението по пол и по години към 31.12. 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Община Неделино 7088 6922 6727 6522 6340 
Мъже 3472 3393 3290 3189 3092 
Жени 3616 3529 3437 3333 3248 

Източник: НСИ 

Както в повечето общини на страната населението в община Неделино намалява и застарява. 
Възрастовата структура на населението в община Неделино е  по-ниска от фона на средната 
на страната по отношение на младото население. Делът на населението на възраст под 15 г. е 
с по-ниски показатели от средните за страната с 3.1 процентни пункта и за област Смолян с 
0.5 процентни пункта, дължащо се на по-ниската раждаемост и на миграцията на млади 
жени във фертилна възраст.   Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с 
относителен дял 69.0 %, като в това съотношение общината е в по-благоприятни показатели 
от тези за страната и областта. 

Продължава процесът на застаряване на населението. Относителният дял на населението над 
65 г. и повече години е 20.1 % и е с 0.3 процентни пункта по-ниско от средният за страната 
(20.4 %) и на област Смолян с 1.2  процентни пункта (21.3 %). В сравнение с началото на 
2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 4.3 процентни пункта.  

Табл. 11. Възрастова структура на населението към 31.12.2015 г. (в %) 

 0-14г. 15-64г. 65г. + 

България 14,0 65,6 20,4 

Южен централен район 14,1 65,6 20,3 

Област Смолян 11,4 67,2 21,3 

Община Неделино 10,9 69,0 20,1 

Източник: НСИ 

По основни възрастови  групи в общината през 2015 г. преобладава населението в групата на 
15-64 години  4 375 д, или 69.0 %. По населени места в общината най-голям е този дял  в с. 
Кундево  71.9 % и с. Изгрев 71.3 %, а най -малък в с. Оградна 46.4.8 %.  

Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок  относителен дял в с. Тънка бара15.7 
% и с. Диманово13.0 % , а най-нисък в селата Крайна  - 1.7 % и Оградна – 3.0 %.   
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Неблагоприятен е фактът, че възрастовата група над 65 години е 1 276 д, или 20.1 % и 
непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Оградна 50.6 % и Крайна 
35.6 %.  

Табл. 12. Основни възрастови структури на населението към 31.12.2015 г. 

Населени места бр. бр бр бр. % % % 
общо 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Община Неделино 6340 689 4375 1276 10,9 69,0 20,1 
с.Бурево 90 9 64 17 10,0 71,1 18,9 

с.Върли дол 129 9 83 37 7,0 64,3 28,7 
с.Върлино 136 16 93 27 11,8 68,4 19,9 
с.Гърнати 233 22 164 47 9,4 70,4 20,2 

с.Диманово 100 13 67 20 13,0 67,0 20,0 
с.Дуня 41 3 29 9 7,3 70,7 22,0 

с.Изгрев 171 19 122 30 11,1 71,3 17,5 
с.Козарка 101 4 64 33 4,0 63,4 32,7 
с.Кочани 156 11 109 36 7,1 69,9 23,1 
с.Кундево 235 23 169 43 9,8 71,9 18,3 
с.Еленка 122 13 82 27 10,7 67,2 22,1 
с.Крайна 59 1 37 21 1,7 62,7 35,6 

гр.Неделино 4088 488 2858 742 11,9 69,9 18,2 
с.Оградна 168 5 78 85 3,0 46,4 50,6 
с.Средец 422 39 298 85 9,2 70,6 20,1 

с.Тънка бара 89 14 58 17 15,7 65,2 19,1 
Източник: НСИ  

Към 31.12.2015 г. общият коефициент на възрастовата зависимост7 в общината е 44.9 
%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от 
две лица в активна възраст.  За страната през 2015 г. този коефициент и 52.4 %, а за област 
Смолян48.7 %.  

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 3 970 души, или 62.6 % от 
населението на общината, като за страната  е 60.8 % и за област Смолян61.6 % от 
населението в тази възраст.    

Към края на 2014 г. над трудоспособна възраст са  1 623 души, или 25.6 %, а под 
трудоспособна възраст – 747  души, или 11.8 % от населението на общината. 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на 
демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в 
трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 
64 години). Към 31.12.2015 г. това съотношение е45за общината, при 64 за страната и 47 за 
област Смолян.  

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на 
демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в 
трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 

7Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в 
“зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица 
от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти. 
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64 години). Към 31.12.2015 г. това съотношение е 64. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, 
излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. 

Най-благоприятно е това съотношение в областите Сливен - 80, Шумен - 71, и Пазарджик - 
70. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 47, и Габрово и Кюстендил, където 100 
лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 48 лица, влизащи в трудоспособна 
възраст. 

5.4. Трудови пътувания 

Всекидневни трудови мигранти са тези заети икономически активни лица, които живеят в 
едно населено място и всеки работен ден се предвижват (с превозно средство или пеша) до 
друго населено място, в което работят.  

Безработни лица, икономически неактивните, както и неучащите са изключени от 
контингента, формиращ съвкупността на всекидневно пътуващите лица.  

От общината  формира постоянен поток от ежедневни трудови пътувания към центрове с 
по-добри производствени мощности, дейности и социална инфраструктура. Община 
Неделино се отличава с относително висока ежедневна миграция. 

Интензитета на всекидневните трудови пътувания за община е 213.3 на 1000 заети лица, 
като за област Смолян е 166.9 на 1000 заети лица, а за страната е 141.2 на 1000 заети 
лица.. От което следва, че всекидневните пътувания с цел работа са характерни за общината 
и тя се отличава с относително висока ежедневна миграция в сравнение с повечето общини 
от област Смолян и от страната.   

От по-долните  данни става ясно, че 496 души от община Неделино участват в ежедневната 
трудова миграция.  

Табл. 13. Всекидневни пътувания на заети лица в община Неделино по направление към 01.02. 2011 
Всекидневни трудови мигранти - отиват на работа: 

Общо В същата община В община на 
същата област 

В община на друга 
област 

Всекидневни 
трудови мигранти 
на 1000 заети лица 

496 32 97 3677 213.3 
Източник: Население, Книга 7, Всекидневни пътувания, Преброяване 2011, НСИ. 

5.5. Етно-демографска характеристика на населението 

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо 
самоопределение, са 78.0 % от населението.  

Българската етническа група обхваща 5 600 лица, или 99.4 % от лицата, доброволно 
декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на 
българската етническа група в сравнение с данните за страната е по-голяма с 14.6 процентни 
пункта. 
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Табл. 14. Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г. 

Община/ 
Населено място 

Брой лица, 
отговорили на 
доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност            
общо 

Етническа група 

Не се 
самоопределям 

Българска Турска Ромска Друга 

Община Неделино 5632 5600 .. .. .. 24 
с. Бурево 3488 3473 .. .. .. 12 

с. Върли дол 116 116 - - - - 
с. Върлино 158 157 - .. .. .. 
с. Гърнати 155 154 .. .. .. .. 

с. Диманово 166 165 .. .. .. .. 
с. Дуня 124 124 - - - - 

с. Изгрев 42 41 .. .. .. .. 
с. Козарка 144 143 .. .. .. .. 
с. Кочани 188 188 - - - - 
с. Кундево 120 119 .. .. .. .. 
с. Еленка 171 171 - - - - 
с. Крайна 72 72 - - - - 

гр. Неделино 26 23 .. - - .. 
с. Оградна 187 182 - - - 5 
с. Средец 379 376 - .. .. .. 

с. Тънка бара 96 96 - - - - 
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Забележка: .. Данните са конфиденционални 

5.6. Заетост 

Заетите лица в общината през 2015 г. са 756 д., а през 2013 г. са 717 д., или имаме 
увеличение на заетите с 5.4  % (39 д.). 

Съгласно чл. 25,  ал. 2. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от Закона за статистиката, има 
конфиденциалните данни които не могат са бъдат публикувани по икономическите 
дейности. Тези ограничения водят до известни затруднения при правенето на анализ на за 
заетостта в общината. 

Разпределението на заетите по сектори на икономиката в община Неделино през 2015 г. е 
следното: 

 първичен (аграрен)-  6 д. (0.8 %);  

 вторичен (индустрия) – 374 д. (49.5 %);  

 третичен (услуги) – 376 д. (49.7 %). 

По отрасли през 2015 г. най-голям дял заети лица има в сектор „Преработваща 
промишленост“ – 28.3 %, сектор “Строителство” – 21.2 %,  сектор “Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети” – 18.4 %, сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 7.4 % и 
сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 4.1 %, което е видно от представената по-долу 
таблица. Данните показват, че преработващата промишленост, строителството и търговията 
са от  ключово значение за местната икономика.  Тревожен е спадат на заетите в 
преработващата промишленост, като за 3 години намаляват с 27.9 %.  
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Табл. 15. Заети в нефинансовите предприятия за 2013 г.-  2015 г.  по икономически дейности  за община 
Неделино 

Икономически дейности (А21) 2013 2014 2015 

Общо за община неделино 717 719 756 
A Селско, горско и рибно стопанство .. .. 6 
В Добивна промишленост .. - - 
C Преработваща промишленост 297 287 214 
D Производство на електрическа и топлинна 
енергия и на газ - - - 

Е Доставяне на води; канализационни услуги - - - 
F Строителство 136 165 160 
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 136 130 139 
H Транспорт, складиране и пощи 49 44 56 
I Хотелиерство и ресторантьорство 44 37 31 
J Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения - - .. 

L Операции с недвижими имоти - .. .. 
M Професионални дейности и научни изследвания 15 12 12 
N Административни и спомагателни дейности,  8 13 12 
P Образование -- .. .. 
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 17 16 14 
R Култура, спорт и развлечения .. .. .. 
S Други дейности .. .. 6 

Източник: ТСБ “ЮГ”, Отдел “Статистически изследвания – Смолян” 

Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

“..” Конфиденциални данни  

“-“ Няма случай 

 

В селското стопанство са заети само 6 души, като преди 20 години са били заети в пъти 
повече лица, като основната заетост в този отрасъл е била в тютюнопроизводството. 
Тютюнът от няколко века е осигурявал поминъка на селското население в общината. 
Впредвид световните тенденции за ограничаване на тютюнопушенето и свободната 
търговия с ЕС постепенно ще доведат до отмиране на тютюнопроизводството. За 
тютюнопроизводителите трябва да се търси алтернатива и на тях трябва да бъде “подадена 
ръка” от другите сектори – тези на индустрията и услугите.   

За увеличаване на заетостта е необходимо модернизиране на производствената база, 
внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентноспособност и по-добро 
качеството на произвежданите продукти. 

5.7. Безработица 

По данни на Дирекция “Бюро по труда” град Златоград през 2016 г. г. в общината 
регистрираните безработни лица са 917 (коефициент на безработица 26.2 % ), при  1 036 
лица през 2015 г., или имаме намаление на безработицата с 119 лица (с 11.5 процентни 
пункта). Въпреки намалението на безработицата тя е най-високата за област Смолян. 
Коефициента на безработицата по данни на Агенцията по заетостта  за страната през 2016 г. 
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е 8.0 %, а в област Смолян12.8 %, или в общината безработицата е с 18.3 процентни пункта 
по-висока от средната за страната и с 13.4 процентни пункта по-висока от средната за област 
Смолян.   

Относителният дял на безработните младите хора до 29 г. в общината е 6.0  %. Проблемът с 
трудовата реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите на пазара на труда не 
само в общината, но и в цялата страна. . 

През  2016 г. най-много са безработните лица с продължителност на престой на пазара на 
труда над 1 година – 56.0 % (514 лица)..  

Според данни на Дирекция «Бюро по труда», гр. Златоград -  безработицата в община  се 
характеризира със следните показатели: 

Табл. 16. Безработни лица в община Неделино към 31.12. 
Показатели  2014 2015 2016 
Общо – брой  1103 1036 917 
Коефициенти на безработица - % 31.5 29.6 26.2 
Икономически активни лица - брой 3504 3504 3504 
Регистрирани безработни до 29 г. – брой 86 58 55 
Регистрирани безработни за повече от 1 година - брой 571 552 514 

Източник: Дирекция “Бюро по труда”, гр. Златоград 

5.8. Основни изводи 

 Малък брой население на общината; 
 За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. общината има отрицателен 

прираст (-17.1 %), или намалява с 1 494 д.; 
 Населението продължава да намалява и в годините след последното преброяване;  
 Застаряване на населението, към 31.12.2015 г. възрастовата група над 65 години е  1 

276 д., или 20.1  % и непрекъснато расте; 
 В общината възрастовата група от 0 до 14 години е с по-неблагоприятни показатели 

от средните за страната, района и област Смолян, което се дължи на миграцията на 
младо население зад границата;    

 Смъртността е със по-високи стойности от раждаемостта; 
 Естествения прираст през последните години е отрицателен; 
 Механичният прираст (миграция на младо население в трудоспособно възраст) е 

потенциален проблем за по нататъшната жизненост на общината; 
 Висока ежедневна трудова миграция. 
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6. ОБИТАВАНЕ И ЖИЛИЩЕН ФОНД 

Анализът на жилищната система на общинаНеделино има за цел  разкриване на проблемите 
и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на реалистична 
устройствена концепция при изработване на ОУПО. 

6.1. Количествени характеристики на жилищния фонд (възраст на фонда) 

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.  

Табл. 17. Жилища към 31.12.2015 г. по период на построяване (брой) 

Населени 
места 

Жилища 
-общо 

Периоди на построяване 
до 1918 

г. 
1919 - 

 1945 г. 
1946 - 

 1960 г. 
1961 - 

 1970 г. 
1971 - 

 1980 г. 
1981 - 

 1990 г. 
1991 - 

 2000 г. 
2001 - 

 2015 г. 
Община 

Неделино 3831 24 93 503 675 1004 1181 272 79 

с. Бурево 56 0 0 18 14 14 9 1 0 
с. Върли дол 123 0 1 32 32 46 12 0 0 
с. Върлино 99 0 5 1 27 14 46 6 0 
с. Гърнати 132 0 0 12 22 23 53 16 6 

с. Диманово 78 0 0 8 15 12 41 2 0 
с. Дуня 21 0 0 5 2 6 6 0 2 

с. Изгрев 105 0 3 14 15 34 26 10 3 
с. Козарка 85 0 0 8 18 24 30 4 1 
с. Кочани 103 0 1 10 27 30 35 0 0 
с. Кундево 115 0 2 26 28 36 11 12 0 
с. Еленка 98 0 0 20 26 17 30 3 2 
с. Крайна 81 0 1 5 7 35 32 1 0 

гр.Неделино 2242 24 70 256 364 611 681 182 54 
с. Оградна 176 0 3 35 36 36 41 19 6 
с. Средец 274 0 7 46 34 58 112 14 3 

с. Тънка бара 43 0 0 7 8 8 16 2 2 
Източник: НСИ 

 



 ГЛАВА 6.  
Обитаване и жилищен фонд 

  
 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 

 Повечето населени места имат сравнително млад  жилищен фонд – със средна 
възраст на фонда под  40 г. – 66.1 %; 

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.   

Табл. 18. Жилища по начин на използване към 1.02.2011 г. – брой 

 Населени места  Жилища общо  Обитавани 
жилища 

Необитавани 
жилища  

% Необитавани 
жилища  

Община Неделино 3828 2796 1032 27,0 
гр. Неделино 2239 1725 514 23,0 
с. Бурево 56 42 14 25,0 
с. Върли дол 123 76 47 38,2 
с. Върлино 99 60 39 39,4 
с. Гърнати 132 98 34 25,8 
с. Диманово 78 56 22 28,2 
с. Дуня 21 21 - 0,0 
с. Еленка 98 61 37 37,8 
с. Изгрев 105 74 31 29,5 
с. Козарка 85 57 28 32,9 
с. Кочани 103 73 30 29,1 
с. Крайна 81 34 47 58,0 
с. Кундево 115 96 19 16,5 
с. Оградна 176 101 75 42,6 
с. Средец 274 191 83 30,3 
с. Тънка бара 43 31 12 27,9 

Източник:НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 

6.2. Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност 

Конструкция 

През 2015 г. националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища: 

 панелни- построени от панели (готови сглобяеми елементи); 
 стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) -, за масивно-

монолитни сгради (със стоманобетонни елементи, ЕПК, ППП (пакетоповдигани 
плочи), скелетно – рамкови, скелетно безгредови, специални и др.);  

 тухлени (с бетонна плоча)  -  са сградите, чиито стени са тухлени и имат бетонни 
плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

 тухлени с гредоред без стоманобетон  -  са сградите, чиито стени са тухлени и имат 
бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

 други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.  

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, където в 3 сгради има 5 жилища, които се обитават от 12 лица. 
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Стоманобетонните са с незначителен дял  от - 8.6 % (331 жилища) и са разположени основно 
в гр. Неделино266 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 %, където 
достигат 96.4 % в с. Бурево  и 48.5 % в с. Кочани. Отчитайки и възрастта на фонда, може да 
се направи обобщена оценка, че жилищният фонд в някои селата е амортизиран. Една част е 
за снос около 10 %, а други около 40-50 % - за обновяване (включително енергийно 
саниране). 

Табл. 19. Жилища към 31.12.2015 г. по материал на външните стени на сградата (брой) 

Населени места Жилища 
общо 

По конструкция 

Панели Стомано-
бетон 

Тухлени с 
бетонна  
плоча 

Тухлени с 
гредоред Други 

Община  Неделино 3831 5 331 2041 712 742 
с. Бурево 56 0 0 2 0 54 

с. Върли дол 123 0 8 7 89 19 
с. Върлино 99 0 6 45 16 32 
с. Гърнати 132 0 45 38 5 44 

с. Диманово 78 0 0 46 6 26 
с. Дуня 21 0 0 10 4 7 

с. Изгрев 105 0 0 67 2 36 
с. Козарка 85 0 0 51 6 28 
с. Кочани 103 0 1 44 8 50 
с. Кундево 115 0 0 67 44 4 
с. Еленка 98 0 0 45 28 25 
с. Крайна 81 0 0 39 27 15 

гр.Неделино 2242 5 266 1296 436 239 
с. Оградна 176 0 3 80 8 85 
с. Средец 274 0 2 179 22 71 

с. Тънка бара 43 0 0 25 11 7 
Източник: НСИ 

Етажност 

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 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.  

Табл. 20. Жилища към 31.12.2015 г. по етажност на сградата в която се намират (брой) 

Населени места Жилища 
общо 

Етажност на сградите 
едно- 

етажни 
дву- 

етажни 
три- 

етажни 
четири- 
етажни 

пет- 
етажни 

шест- 
етажни 

Община 
Неделино 3831 300 1972 1492 35 6 26 

с. Бурево 56 9 41 6 0 0 0 
с. Върли дол 123 20 99 4 0 0 0 
с. Върлино 99 2 76 21 0 0 0 
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с. Гърнати 132 3 103 26 0 0 0 
с. Диманово 78 3 53 22 0 0 0 

с. Дуня 21 0 13 8 0 0 0 
с. Изгрев 105 1 68 36 0 0 0 

с. Козарка 85 2 76 7 0 0 0 
с. Кочани 103 9 82 12 0 0 0 
с. Кундево 115 9 69 37 0 0 0 
с. Еленка 98 19 68 11 0 0 0 
с. Крайна 81 23 58 0 0 0 0 

гр.Неделино 2242 189 903 1087 31 6 26 
с. Оградна 176 3 120 53 0 0 0 
с. Средец 274 7 105 158 4 0 0 

с. Тънка бара 43 1 38 4 0 0 0 
Източник: НСИ 

6.3. Благоустроеност на жилищата 

Свързани с обществена канализация са 48.8 % от жилищата в общината, като само в гр. Бяла 
има жилища с обществена канализация 82.2 ( 1840 жилища).Свързани със септична или 
попивна яма са повечето от жилищата в селата от 7.4 % за с. Крайна до 95.2 % за с. Дуня, 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 

Детайлната картина на канализацията и водоснабдяването по селища е представена в 
долните  таблици: 

Табл. 21. Жилища по благоустроеност-канализация към 1.02.2011 г. 

Населени места Жилища брой Канализация - брой Относителен дял - % 
Канал Яма Без Канал Яма Без 

Община Неделино 3828 1867 1298 663 48,8 33,9 17,3 
гр. Неделино 2239 1840 126 273 82,2 5,6 12,2 

с. Бурево 56 0 41 15 0,0 73,2 26,8 
с. Върли дол 123 2 80 41 1,6 65,0 33,3 
с. Върлино 99 2 90 7 2,0 90,9 7,1 
с. Гърнати 132 1 65 66 0,8 49,2 50,0 

с. Диманово 78 0 41 37 0,0 52,6 47,4 
с. Дуня 21 0 20 1 0,0 95,2 4,8 

с. Еленка 98 3 87 8 3,1 88,8 8,2 
с. Изгрев 105 5 91 9 4,8 86,7 8,6 

с. Козарка 85 1 71 13 1,2 83,5 15,3 
с. Кочани 103 0 83 20 0,0 80,6 19,4 
с. Крайна 81 4 6 71 4,9 7,4 87,7 
с. Кундево 115 1 98 16 0,9 85,2 13,9 
с. Оградна 176 4 130 42 2,3 73,9 23,9 
с. Средец 274 3 234 37 1,1 85,4 13,5 

с. Тънка бара 43 1 35 7 2,3 81,4 16,3 
Източник: НСИ, обработка на Консултанта 

Табл. 22. Жилища по благоустроеност-водоснабдяване към 1.02.2011 г. 

Населени места Жилища брой Водоснабдяване - брой Относителен дял - % 
Вътре Вън Без Вътре Вън Без 

Община Неделино 3828 3037 430 361 79,3 11,2 9,4 
гр. Неделино 2239 1924 148 167 85,9 6,6 7,5 

с. Бурево 56 38 17 1 67,9 30,4 1,8 
с. Върли дол 123 29 63 31 23,6 51,2 25,2 
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с. Върлино 99 90 2 7 90,9 2,0 7,1 
с. Гърнати 132 87 18 27 65,9 13,6 20,5 

с. Диманово 78 40 3 35 51,3 3,8 44,9 
с. Дуня 21 21 0 0 100,0 0,0 0,0 

с. Еленка 98 81 11 6 82,7 11,2 6,1 
с. Изгрев 105 91 10 4 86,7 9,5 3,8 

с. Козарка 85 75 4 6 88,2 4,7 7,1 
с. Кочани 103 75 9 19 72,8 8,7 18,4 
с. Крайна 81 11 52 18 13,6 64,2 22,2 
с. Кундево 115 78 25 12 67,8 21,7 10,4 
с. Оградна 176 157 12 7 89,2 6,8 4,0 
с. Средец 274 210 46 18 76,6 16,8 6,6 

с. Тънка бара 43 30 10 3 69,8 23,3 7,0 
Източник: НСИ, обработка на  Консултанта 

Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 
физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 
последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. 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.  

Табл. 23. Структура на обитаваните жилища по начин на отопление, 2015 г. 

Населени места Обитавани 
жилища Въглища Дърва Ток 

Община Неделино 2796 791 1882 111 
гр. Неделино 1725 623 986 104 

с. Бурево 42 0 42 0 
с. Върли дол 76 1 75 0 
с. Върлино 60 0 59 1 
с. Гърнати 98 1 97 0 

с. Диманово 56 4 51 1 
с. Дуня 21 0 21 0 

с. Еленка 61 0 61 0 
с. Изгрев 74 0 73 1 

с. Козарка 57 2 55 0 
с. Кочани 73 49 24 0 
с. Крайна 34 10 24 0 
с. Кундево 96 14 81 1 
с. Оградна 101 42 57 2 
с. Средец 191 44 146 1 

с. Тънка бара 31 1 30 0 
Източник:НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. Към 
2011 г., 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.  

Табл. 24. Структура на жилищния фонд по начин на приложени мерки за енергийна ефективност, 2011 г. 

Населени места Жилища С външна 
изолация 

С PVC 
дограма 

% с външна 
изолация 

% с PVC 
дограма 

Община Неделино 3828 193 730 5,0 19,1 
гр. Неделино 2239 160 508 7,1 22,7 
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с. Бурево 56 1 8 1,8 14,3 
с. Върли дол 123 0 1 0,0 0,8 
с. Върлино 99 2 9 2,0 9,1 
с. Гърнати 132 2 26 1,5 19,7 

с. Диманово 78 1 3 1,3 3,8 
с. Дуня 21 0 7 0,0 33,3 

с. Еленка 98 6 61 6,1 62,2 
с. Изгрев 105 3 9 2,9 8,6 

с. Козарка 85 2 7 2,4 8,2 
с. Кочани 103 4 21 3,9 20,4 
с. Крайна 81 1 1 1,2 1,2 
с. Кундево 115 2 5 1,7 4,3 
с. Оградна 176 1 17 0,6 9,7 
с. Средец 274 6 47 2,2 17,2 

с. Тънка бара 43 2 0 4,7 0,0 
Източник:НСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

6.4. Собственост 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата е 
присъща и наобщина 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. На фона на растяща бедност, безработица и несигурна заетост, символичният 
обем на социални жилища е в противоречие с потребностите от обществено подпомогнат 
подслон. Независимо от огромния брой необитавани жилища (на които трудно да се разчита 
за социални нужди), общината следва да планира изграждането на нови социални жилища за 
маргиналните си групи. 

Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост: 

Табл. 25. Жилища към 31.12. 2015 г. по форма на собственост (брой) 

Населени места Жилища общо 
Форма на собственост 

Държавни/ 
общински 

Частни – на 
юридическо лице 

Частни – на 
физическо лице 

Община Неделино 3831 8 7 3816 
с. Бурево 56 0 0 56 

с. Върли дол 123 0 0 123 
с. Върлино 99 2 0 97 
с. Гърнати 132 0 0 132 

с. Диманово 78 0 0 78 
с. Дуня 21 0 0 21 

с. Изгрев 105 0 0 105 
с. Козарка 85 0 0 85 
с. Кочани 103 0 0 103 
с. Кундево 115 0 0 115 
с. Еленка 98 0 0 98 
с. Крайна 81 0 0 81 

гр.Неделино 2242 5 7 2230 
с. Оградна 176 0 0 176 
с. Средец 274 1 0 273 

с. Тънка бара 43 0 0 43 
Източник:НСИ 
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6.5. Жилищна задоволеност 

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (към 31.12.2015 г.) е 
604 жилища/1000 д.  Този макро-показател - “брой жилища/1000 обитатели” отразява 
количеството жилища без да дава информация за качествените характеристики на 
жилищата, начина на тяхното ползване и реалното потребление. От гледна точка на общия 
наличен фонд, по показателя - “брой жилища/1000 обитатели” община Неделино има 
значително по-високи показатели (604/1000) от средно-европейските (420/1000). Но този 
показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани икономики и 
развити жилищни пазари. В община Неделино, той се деформира сериозно от голямото 
количество необитавани жилища (1 032 жилища), или 27.0 % от жилищния фонд. Затова и 
стойности на макропоказателя близки до 420/1000 се отчита не като означаващ висок 
стандарт на жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. Ако се вземат 
предвид само обитаваните стандартни жилища, показателят “брой жилища/1000 
обитатели” влиза в реалистичните си стойности – 441/1000 – малко по големи средно-
европейските.  Този показател се дължи на значителното намаляване на населението, а не на 
някакво мащабно жилищно строителство.  

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 при обща полезна площ за общината 296 
5817 м2. Основният показател за жилищна осигуреност на населението жилищната 
площ/човек е 36.9 м2. От което е видно, че общината има добрите параметри на жилищна 
задоволеност в страната, дължащ се на високият процент необитавани жилища. 

Табл. 26. Параметри на жилищата към 31.12.2015 г. в община Неделино 
Жилища – общ брой 3831 
Полезна площ – м2 296581 

Жилищна площ – м2 234201 
Полезна площ/човек - м2 46,8 

Жилищна площ/човек - м2 36,9 
Полезна площ/жилище - м2 77,4 

Жилищна площ/жилище - м2 61,1 
Брой жилища/1000 д. 604 

Брой обитатели/жилище 1,7 
Необитавани жилища - брой 1032 

Дял необитавани жилища - % 27,0 
Източник: НСИ, обработка на Консултанта 

Табл. 27. Параметри на жилищата към 31.12.2015 г. по населени места 

Населени места Жилища 
брой 

Параметри 
Полезна  

площ на 1 
жилище – 

кв.м. 

Жилищна 
площ на 1 
жилище – 

кв. м. 

Полезна  
площ на 

човек- кв.м. 

Жилищна 
площ на 

човек- кв.м. 

Лица на 
1 

жилище 

Община Неделино 3831 77,4 61,1 46,8 36,9 1,7 
с. Бурево 56 80,9 68,9 50,3 42,9 1,6 

с. Върли дол 123 71,5 54,2 68,2 51,7 1,0 
с. Върлино 99 52,8 34,2 38,5 24,9 1,4 
с. Гърнати 132 77,9 65,7 44,1 37,2 1,8 

с. Диманово 78 74,4 61,9 58,0 48,3 1,3 
с. Дуня 21 76,0 65,6 38,9 33,6 2,0 

с. Изгрев 105 69,8 55,6 42,8 34,2 1,6 
с. Козарка 85 66,0 55,5 55,6 46,7 1,2 
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с. Кочани 103 112,4 98,5 74,2 65,0 1,5 
с. Кундево 115 116,1 86,7 56,8 42,4 2,0 
с. Еленка 98 60,2 46,4 48,4 37,3 1,2 
с. Крайна 81 40,1 36,2 55,1 49,7 0,7 

гр.Неделино 2242 78,0 61,5 42,8 33,7 1,8 
с. Оградна 176 67,3 48,9 70,6 51,2 1,0 
с. Средец 274 86,6 67,1 56,2 43,6 1,5 

с. Тънка бара 43 65,2 55,2 31,5 26,7 2,1 
Източник: НСИ, обработка на Консултанта 

6.6. Основни изводи 

Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес са: 

 В близките години община Неделино ще разчита основно на съществуващия фонд; 

 Но ще се изграждат и нови жилища, предимно като вилни имоти (втори жилища); 

 Ресурсът, привличан в  жилищния сектор за изграждане на социални жилищ крайно 
недостатъчен; общината трябва да провежда и адекватна общинска жилищна 
политика; 

 Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и нова среда за 
обитаване в селищата (възможност за модела “къща с двор”). 
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7. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 

По своето предметно предназначение подсистемите на общественото обслужване биват: 
система на социалната в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването; пазарни 
подсистеми, система на туристическата инфраструктура. В тези основни групи има много 
подгрупи.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, социални дейности, 
култура и изкуство, физкултура и спорт, държавно управление. 

Пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника, други услуги, 
финанси, кредит и застраховане. 

От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната 
инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии.  

7.1.Образование 

Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло бюджетна издръжка 
и е приоритет в общинската политика. В същото врем тя е изправено пред редица екстремни 
ситуации, като демографски срив, закриване на училища, сливане на паралелки.  

Образованост на населението 

По отношение на образователната структура, една от водещите цели на общоевропейската 
стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на населението, по-
специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на 
дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование. 

По данни НСИ за 2011 г., относителният дял на населението на общината с високо 
образователно ниво (с висше образование) е само 9.0 %  (610 лица) от общото население. 
Налице е изоставане в сравнение със средното равнище за страната 19.6 % и на  област 
Смолян 13.5 %. Лицата с висше образование са основно в общинският център гр. Неделино  
11.3 %. 

Лицата със средно образование са 2 896 д. (42.6 %), което е малко по-ниско от  средното за 
страната (43.4 %). С основно образование са 1 989 лица (29.6 %), с начално – 762 лица (11.2 
%) и с незавършено начално – 390 лица (5.7 %). Последната група е представена 
изключително от роми. В дъното на образователната стълбица стоят лицата, “никога 
непосещавали училище”. Броят им в община Неделино е 134, или 2.0 % от населението на 7 
и повече навършени години, при 1.2 % средно за страната. Така се формира дял от 48.5 %! с 
ниска грамотност или неграмотни хора, което силно затруднява достъпа им до пазара на 
труда.  
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Табл. 28. Население на 7 и повече навършени години  по населени места и степен на завършено 
образование към 01.02.2011 година в община Неделино 

Населени места 

О
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ре

дн
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Община 
Неделино 6787 610 2892 1989 762 390 135 9 

гр. Неделино 4264 480 1994 1098 400 218 67 7 
с. Бурево 109 5 38 48 10 .. .. - 

с. Върли дол 151 - 25 74 32 18 .. - 
с. Върлино 144 .. 52 61 19 7 .. - 
с. Гърнати 251 15 86 123 13 .. 6 - 

с. Диманово 113 .. 48 36 7 12 .. - 
с. Дуня 45 - 11 22 6 .. .. - 

с. Еленка 142 3 49 55 21 11 3 - 
с. Изгрев 187 11 86 57 28 5 - - 

с. Козарка 124 7 46 41 21 .. .. .. 
с. Кочани 164 6 78 39 26 10 5 - 
с. Крайна 72 .. 8 40 16 3 .. - 
с. Кундево 269 .. 114 67 19 50 14 .. 
с. Оградна 190 6 52 73 50 3 6 - 
с. Средец 475 59 184 116 78 27 11 - 

с. Тънка бара 87 .. 21 39 16 6 .. - 
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.  

Образователна инфраструктура 

Образователната структура и мрежа в община Неделино е съобразена с действащите 
законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски 
стратегии за развитие на образованието. В общината има добре изградена мрежа от учебни 
заведения, които обхващат всички възрастови групи подлежащи на задължително обучение.  

Предучилищното образование в общината се осъществява от 3 целодневни детски градини: 
2 в гр. Неделино и 1 в с. Средец. 

ЦДГ Пролет с 2 яслени групи  

ОДЗ Неделино с 2 яслена групи 

ЦДГ “Зора” , с. Средец 

През учебната през учебната 2016/2017 г. в детските заведения  са обхванати 148 деца 
разпределени в 8 групи, като за тях се грижат 17 души педагогически персонал, от тях 16 
учители.   

Табл. 29. Детски градини в община Неделино (брой) 
 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г. 

Детски градини 3 3 3 3 3 
Деца 193 190 186 154 148 

Учители 19 19 19 16 16 
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 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г. 
Групи 9 10 10 8 8 

Източник: НСИ 

Като цяло може да се обобщи, че в областта на предучилищното образование се наблюдават 
положителни промени. Всички деца в детските градини получават качествена подготовка за 
училище в позитивна образователна среда. Повишава се достъпът до услугата и 
ефективността на функциониране на заведенията. Пълняемостта на групите е в рамките на 
нормативните изисквания. 

По данни на НСИ училищната мрежавключва 2 общински училища. 

През учебната 2016/2017 г. общообразователните училища, които се финансират като 
държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината, са 2 (1 основно (ОУ), 1 средно 
училище (СУ)):  

 ОУ „Васил Левски“,  с. Средец. Учебни смени: една смяна – само сутрин; 

 СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. гр. Неделино. Учебни смени: една смяна – само 
сутрин. 

Втях през учебната 2016/2017 г. се учат 442 ученика разпределени в 24 паралелки, като през 
учебната 2012/2013 г. са се учили 489, или намаление на учениците с 47 ученика  (-9.6 %). 
Положителен момент запазване броя на учениците през последните 2 учебни години, 
въпреки значителния спад на населението.  

Табл. 30. Учащи в общообразователните училища в община Неделино - бр 
По класове 2012/2013 г. 2013/2014 г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 г. 

Общо 489 467 466 442 442 
I-IV 190 181 176 165 170 

V-VIII 184 169 166 148 150 
IX-XII 115 117 124 129 122 

Източник: НСИ 

Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни изисквания. 
Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към създаването на 
защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Към момента за учебната 
2016/2017 г. по данни на Министерството на образованието, младежта и науката в общината 
двете училища са средищни, а ОУ „Васил Левски“,  с. Средец  е и защитено училище. За 
пътуващите ученици държавата осигурява финансирането на целодневна организация на 
учебния процес, столово хранене и транспорт. В тях децата получават по-качествено 
образование. Това е съпътстваща мярка в процеса на оптимизацията на училищната мрежа.  

От представените данни е видно, че в периода на учебните години 2012/2013-2016/2017 г. 
броят на учащите се и на децата посещаващи детските градини намалява. В тази връзка 
можем да обобщим, че предвид демографския потенциал на територията и особеностите на 
възрастовата структура на населението, изградените обекти за предучилищна и училищна 
подготовка се определят като достатъчни за нуждите на местните жители и в  периода до 
2035-2040 г. не се налага определяне на терени за нуждите на образованието.  
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7.2.Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението на община Неделино е другата основно социална 
дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат ангажименти както 
държавата, така и местната, общинска власт с подкрепата на големите стопански субекти в 
общината.  

На територията на община Неделино няма лечебно заведение, което да извършва 
специализирана болнична помощ. Такава се извършва от МБАЛ "Проф.д-р Асен Шопов"" 
ЕООД, гр. Златоград 

Табл. 31. Лечебни заведения за извънболнична помощ 
Име на лечебното заведение Адрес 

Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 
ЕТ”Д-р Димитър Стефанов -АПМП-ИП” гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 80 

“Д-р ЛюбомироваАПМП-ИП” ЕООД гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 80 
ЕТ ”Д-р Розалина Русева -АПМП-ИП” гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 80 

ЕТ ”Д-р Андрей Германов” гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 80 
“Д-р Младенов АПМП-ИП” ЕООД гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 80 

ЕТ“Д-р Виктор Бабачев АПМП-ИП” гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 80 
ЕТ“Д-р Боян Михайлов  АПМП-ИП” с. Средец 

Амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ 
ЕТ”Д-р Владимир Германов -АПМП- по ДМ - ИП” гр. Неделино, ул. “Иван Вазов” № 7 А 
ЕТ ”Д-р Марияна Германово -АПМП- по ДМ - ИП” гр. Неделино, ул. “В. Коларов” 93 СУ 

АПМН по ДМ-ИП Д-р Емил Белев с. Средец, Здравна служба 
ЕТ ”Д-р Деян Нейчев-АМПМ по ДМ- ИП” гр. Неделино, ул. “Стамболийски” № 136 

АПМН по ДМ-ИП Д-р Танер Алиев с. Средец, Сградата на ЛЗУ 
Медико-технически лаборатории 

“Самостоятелна Медико-техническа лаборатория-
Краси-ДО ДЕНТ” гр. Неделино, ул. “Дельо Войвода” № 27 

Източник: РЗИ-Смолян 

Към училищата и детските градини има изградени здравни кабинети общо 4 на брой. 

“Медицински център I”, гр. Златоград обслужва и населението нуждаещо се от 
извънболничната помощ на населените места от община Неделино.  

Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска помощ – 
филиал гр.Златоград, към ЦСМП – Смолян, който обслужва и селищата от община 
Неделино.   

В общината функционират 2 аптеки.  

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените села. 
Възниква необходимостта от създаване на мобилни групи, съвременно оборудвани, които да 
осигуряват доболнична помощ в тези населени места. 

В допълнение достъп до здравни услуги е проблем за лицата, които нямат редовни здравни 
осигуровки. . Общината не разполага с нормативни документи и финансови ресурси за 
решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения. 

Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в община Неделино е 
представена само от заведения за извънболнична помощ. . 

Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се сведат до: 
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 Отдалеченост на периферните селища от мястото на предлагане на медицинска 
помощ (първична, специализирана, болнична, спешна); 

 Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, включително и на 
живеещите в малки населени места (особено в махалите), отдалечени от общинския 
център; 

 Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги; 
 Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения; 
 Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети. 
 Необходимост от създаване на мобилни групи, съвременно оборудвани, които да 

осигуряват доболнична помощ в тези региони. 

7.3.Социални услуги 

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, социалните услуги в 
община Неделино са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на 
ежедневните им дейности на база на активната и целенасоче работа на специалистите от 
социалната сфера. В повечето случаи потребители на социалните услуги са хора с 
увреждания, деца с увреждания и самотни хора в пенсионна възраст. 

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

Център за обществена подкрепа град Неделино / ЦОП – гр. Неделино /. Със Заповед 
№РД 01- 671 / 08.06.2012г. на Изпълнителния. Директор на АСП гр. София социалната 
услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група деца до 18 годишна възраст и 
капацитет 25 потребители. ЦОП – Неделино успява да обхване уязвимите деца до 18 
годишна възраст и техните семейства в общината. Освен индивидуалната работа се 
извършват и групови работи с потребителите. 

Дневен център за деца с увреждания „Зора” гр. Златоград . През 2012г. в дневен център 
за деца с увреждания „Зора“ гр. Златоград ежедневно са извозвани деца от Община 
Неделино, на които е предоставена социалната услуга от центъра. 

Център за социална рехабилитация и интеграция град Неделино / ЦСРИ – гр. 
Неделино/. Със Заповед №РД 01- 931 / 27.08.2012г. на Изпълнителния. Директор на АСП гр. 
София социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група възрастни с 
увреждания и капацитет 30 потребители. Сградата е подходяща и обособена за хора с 
увреждания. Оборудвана е с необходимото оборудване и необходимата техника. 

Център за настаняване от семеен тип, гр. Неделино, ул. „Ал. Стамболийски” № 80. 

Със Заповед №РД 01 - 234 / 22.02.2013г. на Изпълнителния. Директор на АСП гр. София 
социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група възрастни с 
увреждания и капацитет 10 потребители. 

Социална кухня 

През 2013 г. Община Неделино ремонтира съществуваща общинска материална база по 
проект „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне 
на социална услуга Социална кухня гр. Неделино“ и предостави социалната услуга - 
социална кухня по проект „Социална кухня гр. Неделино“. Потребители на услугата са лица 
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и семейства на месечно социално подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; лица 
с доказана липса на доходи; хора с увреждания; самотно живеещи; лица и семейства, 
получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица; деца на многодетни семейства и 
др. 

7.4.Култура 

Основни звена за осъществяване на културната политика в общината са читалищата. На 
територията на община Неделино развиват дейност следните читалища: 

Сред читалищата важно и най-значимо място заема НЧ “Светлина” в гр. Неделино. Същото 
е основано на 23 януари 1938 г., като израз на нарасналите нужди на местното население от 
знание и просвета. В него е съсредоточена целокупната обществена дейност и същото е 
превърнато в средище за обогатяване на духа и културата, за изява на творческите 
стремления на хората от града. Към читалището функционират: разнообразни фолклорни 
танцови и певчески формации; школи по акордеон и пиано; клуб за модерен балет и др. На 
27 април 1985 г. е създаден първия „Клуб на самодееца”, чиято цел е да се обучава и 
усъвършенства знанията и уменията на подрастващите.  

В библиотеката при НЧ "Светлина - 1938" гр. Неделино се провеждат  летни занимания с 
децата и младежите от града и региона.  Библиотеката е средище за подготовка на кандидат-
студенти и студенти. Тук те могат да намерят материали за подготвяне на дадените им теми, 
както от книгите, така и готови разработки от глобалната Библиотеката разполага 23 169 
броя книги, от които: - 13 849 художествена литература, 6 214 детска художествена 
литература, 268 детска отраслова литература и 2838 отраслова литература. 

В сградата на читалището е проведен един голям празник- Първи Балкански фолклорен 
фестивал "Неделино - 2013". В него вземат  участие над 117 състава и над 107 ндивидуални 
изпълнители. Гордост за нас са откликналите на поканата ни съседи от Македония, Гърция, 
Сърбия и Румъния.  

Етнографска сбирка 

Първата етнографска сбирка е направена в сградата на НЧ "Светлина - 1938" гр. Неделино. 
В тази малка етнографска сбирка се представя културата и бита на град Неделино. Тук е 
мястото, където може да се видят и усетят традициите, характерни за нашия града и региона 

Другите читалища са: 

 НЧ “Напредък”,  с. Средец.  Действащо читалище, регистрирано под номер 876 в 
МК. Дейности: Фолклорна група; библиотека - 4623 тома; 

 НЧ “Зора 2006”, с. Изгрев.  Действащо читалище, регистрирано под номер 3229 в 
МК. Дейности: Смесена битова група за изворен фолклор. 

Религиозни храмове 

На територията на общината функционират 1 православен храм и 2 мюсюлмански. 

Едно от най-големите събития в новата история на гр. Неделино е изграждането на 
православен храм „Света Неделя”.  
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Църквата “ Св. Неделя”, намира се в центъра на гр. Неделино. Строителството започва на 7 
септември 1995 г. под ръководството на архитектите Олег Николов и Иван Калайджиев. 
Строежът е завършен на 7 септември 1997 г. и самото освещаване става на същата дата от 
пловдивския митрополит Арсений. Построена е по инициатива на движението “ 
Християнство и прогрес” – Св. Йоан Предтеча, с инициатор  отец Боян Саръев. 
Реализирането на строежа на този храм се осъществява с помощта на гражданите, 
Националния исторически музей, Фондация “ Бъдеще за България “, Движение за 
християнство и прогрес. Градежът му е от дарения, със средства на фондация „Бъдеще за 
България“, на местни и заминали на гурбет вярващи неделинци. 

С пропяването на камбаната в родопското градче Неделино за първи път от 400 години най-
после се сбъдна мечтата на поколения българи от долината между върховете Свети Илия и 
Света Неделя в Източните Родопи да имат дом на своята вяра и надежда, както и на любовта 
си към родината и ближния. 

Мюсюлманските храмове са представени  2 джамии разположени в гр. Неделино, като 
едната е строена още през 15 век.  

Движимо културно наследство 

Неделински двуглас 

Неделино е едно от скритите съкровища на Родопите.То е най – известно със своя 
„неделински двуглас”.Това е специфично пеене ,което не съществува никъде другаде и се 
пее на кварти и секунди. Академик Николай Кауфман пръв открива явлението” Неделински 
двуглас” и пише за него. Едни от най-изявените изпълнителки на Неделинския двуглас са 
Сестри Георгиеви, които първи осъществяват записи, и Сестри Хаджиеви, които 2000 г. 
издават албум в САЩ. 

Заради хубавите песни , уникалното съзвучие , неповторимата емоция и заряд, които носят 
през първите три дни на месец септември , вече по традиция всяка година градът на двугласа 
се превръща в столица на фолклора и то не само на българския , защото именно тогава 
започва и Международния фолклорен фестивал, който постепенно прерасна в Балкански. 

Празникът няма да загине, защото най- голямото богатство на неделинци е в душите им, 
убедени са фолклористи.Двугласното пеене в Неделино е сред първите пет, вписани в 
Националната представителна листа за „Живи човешки съкровища”на България още през 
2008г. През 2013 г. Министерство на културата го предлага за вписване в представителния 
списък на ЮНЕСКО като нематериално културно наследство на европейската цивилизация. 
Неделино се надява и очаква с нетърпение тази година есента , неделинското двугласно 
пеене да бъде вписано в списъка на големите богатства на ЮНЕСКО. 

Традиции и обичаи 

Неделинск сватба: - една от най – тачените традиции в Неделино е традиционната 
неделинска сватба .И до ден днешен се прави възстановка, за да се завърнем към миналото и 
да си припомним старинните неделински обичаи. Характерен момент е галенето – край 
чешмата, на седенки и попрелки, по празниците. 

Вторият момент е годежа.Събират се родителите и от двете страни и се уговарят за 
уречената сватба.Освен това ритуалът включва традиционни ястия и подаръци. 

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 64 

 



 ГЛАВА 7.  
Обществено обслужване 

  
 

Същинската част е празнуването на самата сватба. Освен веселието и подаръците интересен 
момент е откупването на чеиза и въвеждането на булката в новия дом. 

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. 

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. 

7.5.Спорт 

Спортната дейност в община Неделино е слабо развита. В населените места има терени, 
отредени за спорт. Там където мероприятието не е реализирано, за нуждите на масовия 
спорт се ползват близките общински земеделски земи /мерите/. 

Всички отредени спортни терени са неблагоустроени, няма спортни и помощни сгради, 
дренажни системи, настилки, зрителни места. Площите често се преовлажняват или 
преосушават и ползването им е непълноценно. 

Съществуват следните спортни обекти в община Неделино: 

 Спортна база СУ “Кирил и Методий”, гр. Неделино:  

Тя се състои се от 4 подобекта: 

 Многофункционална спортна площадка с изкуствено тревно покритие. В двора на 
училището. Спортната площадка е предназначена за хокей на трева, футбол на малки 
врати с изкуствена трева. Използва се за тренировки на отбора по хокей на трева и 
футболния отбор на училището; 

 Физкултурен салон. Сградата е към училището.  Физкултурен салон с игрище за 
баскетбол и волейбол,уреди за спортна гимнастика,тенис на маса. Използва се за 
провеждане на часове по физическо възпитание от учениците,баскетбол,волейбол 
тенис на маса и други спортни дейности; 

 Спортна зала за бойни спортове. Сградата е към училището. Използва се за 
тренировки по джудо, самбо, борба и др.; 

 Спортната площадка на открито в двора на училището с игрище за баскетбол, 
волейбол и тенис. Използва се за спортни дейности на открито-баскетбол, волейбол, 
тенис и др.; 

Други спортни обекти са:  

 Физкултурен салон и спортна площадка към ОУ "Васил Левски" , с. Средец.  
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Физкултурен салон с игрище за баскетбол и волейбол. Спортна площадка за футбол на 
малки врати. Използва се за часовете по физическо възпитание и различни спортни 
дейности- баскетбол, волейбол и др. 

 Спортна площадка с.Изгрев. Използва се за игра на футбол. 

В ОПР на община Неделино 2014-2020 г. за развитието на спорта в общината се предвижда:  

 „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”;  

 Реновиране на стари и изграждане на нови площадки за спорт и отдих в гр. Неделино; 
 Изграждане на спортни площадки и спортни съоръжения осигуряващи необходимите 

условия за по-голяма спортна активност на населението. 

7.6.Административно обслужване      

Административното обслужване се осъществява от община Неделино, гр. Неделино, ул. 
“Александър Стамболийски” №104.  

Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, гр.Златоград.  Района на действие на 
съда включва две общини  - Неделино (16 н.м.)  и Златоград (9 н.м.). 

Други структури са:  

- Общинска служба “Земеделие” гр. Неделино,ул. “Александър Стамболийски”  № 104;  

- Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски”  № 21.  

Административните сгради на представителните  структури са разположени в ЦГЧ.  

На територията на останалите селища административното обслужване е представени от 
сградите на кметствата и пощите. Сгради на пощите  има в следните селища:  

Табл. 32. Пощенски станции в община Неделино 
Пощенски код Пощенска станция Адрес 

4990 Неделино гр. Неделино, ул. “В. Коларов” №4 
4998 Средец с. Средец 

Източник: Български пощи, РУ “Южен централен регион”, ОПС Смолян  
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8. ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА 

8.1. Структура на общинската 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.  През 2015 г. общинската икономика е с дял от: 

 - 1.8 % от произведената продукция; 

- 1.6 % от нетните приходи от продажби;  

- 1.2 % от дълготрайните материални активи; 

- 2.5 % от заетите лица на област Смолян. 

По данни на Отдел «Статистически изследвания – Смолян» към края на 2015 г. броя на 
икономически активните предприятия в общината е 208 и представляват дял от 4.0 % от 
предприятията в Смолянска област.  

Табл. 33. Икономически активни предприятия в област Смолян и община Неделино 
Област, община 2013 2014 2015 
Област Смолян 5143 5162 5207 
Община Неделино 196 202 208 
Дял на предприятията в община Неделино – (%) 3.8 3.9 4.0 

Източник:ТСБ “ЮГ”, Отдел “Статистически изследвания – Смолян” 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на предприятията в общината – през 2013 г. са 
били 196, а през 2015 са 208, или предприятията се увиличават  с 12 броя за период от 2 
години. 

8.2. Икономически показатели 

Данните от Таблица 33 показват процес на възстановяване след икономическата криза  от 
2008 г.и показват известна динамика на развитие и нарастване на основните икономически 
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показатели. Произведената продукция през 2015 г. нараства с 27.4 % спрямо 2013 г., 
приходите от дейността нарастват с 17.4 %, нетните приходи от продажби нарастват с 21.9 
%, заетите лица нарастват с 5.4 %.  

Табл. 34. Основни икономически показатели в община Неделино 2013-2015 г. 
Показатели Мярка 2013 2014 2015 

Предприятия брой 196 202 208 
Произведена продукция хил.лв. 17764 20820 22634 
Приходи от дейността хил.лв. 22980 26265 26970 

Нетни приходи от продажби хил.лв. 21499 24720 26214 
Разходи за дейността хил.лв. 22174 25404 25092 

ДМА хил.лв. 10605 11384 11734 
Заети лица брой 717 719 756 

Източник: ТСБ «ЮГ”, отдел “Статистически изследвания – Смолян” 

Произведена продукция  

Най-голям дял в произведената брутна продукция в общинската икономика има отрасъл 
“Строителство” 55.6 % през 2015 г. 

Устойчивост се наблюдава  в отрасъл “Транспорт, складиране и пощи”, като дела му в 
брутната продукция, съответно е 18.7 % през 2013 г и 18.0 % през 2015 г.   

Отрасъла на “Търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2015 г. увеличава 
позициите си в сравнение с тези от предходните години. Преработващата промишленост 
губи позициите си.  

Най-висока средна стойност на брутна продукция на една фирма през 2015 г. има в отрасъл  
“Строителство” (340 хил.лв.), следван от отраслите “Транспорт,  складиране и пощи” (290 
хил.лв.) и “Преработваща промишленост“(133 хил. лв.).  

Табл. 35. Произведена продукция в нефинансовите предприятия в община Неделино 2013-2015 г.  – хил. лв. 
Икономически дейности (А21) 2013 2014 2015 

Общо за община неделино 17764 20820 22634 
A Селско, горско и рибно стопанство .. .. 148 
В Добивна промишленост .. .. - 
C Преработваща промишленост 3511 4618 3192 
D Производство на електрическа и топлинна енергия и на газ - - - 
Е Доставяне на води; канализационни услуги - - - 
F Строителство 9002 11217 12593 
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 833 819 1929 
H транспорт, складиране и пощи 3526 3465 4064 
I Хотелиерство и ресторантьорство 103 101 119 
J Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения - - .. 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. 
M Професионални дейности и научни изследвания 48 31 .. 
N Административни и спомагателни дейности,  112 106 178 
P Образование .. .. .. 
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 227 265 264 
R Култура, спорт и развлечения .. .. .. 
S Други дейности .. .. 16 

Източник: ТСБ “ЮГ”, Отдел “Статистически изследвания – Смолян”. 

 “..” Конфиденциални данни  

“-“ Няма случай 
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Нетни приходи от продажби  

Този индикатор отбелязва известно възстановяване на местната икономика, като 
стойностите му през 2015 г. са по-високи от тези през 2013 г.  

Разпределението на НПП по отрасли от икономически дейности за периода 2013 – 2015 г. 
показва, че най-голям дял през 2015 г. от НПП,  реализира отрасъл “Строителство” 48.1 %, 
следван от отрасъл “Търговия” 20.8 % и “Транспорт складиране и пощи ” 15.2 %. 

Необходимо е да се отбележи, че отрасъл “Преработваща промишленост” започва  да 
намалява  дела си, от 18.8 % през 2013 г. на 11.9 % през 2015 г.   

Табл. 36. Нетни приходи от продажби в нефинансовите предприятия в община Неделино 2013-2015 г.  – 
хил. лв. 

Икономически дейности (А21) 2013 2014 2015 
Общо за община неделино 21499 24720 26214 
A Селско, горско и рибно стопанство .. .. 148 
В Добивна промишленост .. .. - 
C Преработваща промишленост 4051 4906 3129 
D Производство на електрическа и топлинна енергия и на газ - - - 
Е Доставяне на води; канализационни услуги - - - 
F Строителство 9073 11491 12610 
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 3753 3939 5455 
H транспорт, складиране и пощи 3500 3488 3980 
I Хотелиерство и ресторантьорство 311 311 296 
J Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения - - .. 

L Операции с недвижими имоти .. .. .. 
M Професионални дейности и научни изследвания 50 55 .. 
N Административни и спомагателни дейности,  112 106 178 
P Образование .. .. .. 
Q Хуманно здравеопазване и социална работа 227 265 264 
R Култура, спорт и развлечения .. .. .. 
S Други дейности .. .. 16 

Източник: ТСБ “ЮГ”, Отдел “Статистически изследвания – Смолян”. 

“..” Конфиденциални данни 

“-“ Няма случай 

8.3. Големина на предприятията според броя на заетите 

Конфиденциалноста на данните не позволява да се направи задълбочен анализ. 

Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни предприятията 
– 91.3 % през 2015 г.  

Гръбнака на местната икономика представляват малките предприятия, които са малко 
над 10 на брой  през 2015 г. На тях се пада дял от:  

 53.8 % от произведената продукция; 
 45.5 % от приходите от дейност;   
 46.0  % 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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Табл. 37. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по години и по групи 
предприятия според броя на заетите за община Неделино 2013-2015 г. 

Групи 
предприятия 

Предприятия - 
брой 

Произведена 
продукция 

Приходи от 
дейността 

Нетни 
приходи от 
продажби 

ДМА Заети лица 

Брой Хиляди левове Брой 
2015 

Общо 208 22634 26970 26214 11734 756 
Микро да 9 заети 190 .. ..  3255 373.. 
Малки от 10 до 

49 .. 12169 12292 12052 ..  

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

Големи над 250 - - - - - - 
2014 

Общо 202 20820 26265 24720 11394 719 
Микро да 9 заети 190 10537 15128 14170 4294 406 
Малки от 10 до 

49 .. .. .. .. .. .. 

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

Големи над 250 - - - - - - 
2013 

Общо 196 17764 22980 21499 10605 717 
Микро да 9 заети 186 12033 16043 15153 4152 430 
Малки от 10 до 

49 .. .. .. .. .. .. 

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

Големи над 250 - - - - - - 
Източник: ТСБ “ЮГ”, Отдел “Статистически изследвания – Смолян”. 

Забележка: Показателя “Произведена продукция” е изчислен по методология на Структурна бизнес 
статистика 

 “..” Конфиденциални данни  

“-“ Няма случай 

8.4. Отраслова структура на икономиката 

Първичен сектор (Селско, горско и рибно стопанство) 

По данни на ТСБ “ЮГ”, отдел “Статистически изследвания –Смолян” за 2015 г. в сектора 
работят по-малко от 10 предприятия, които са произвели продукция за 148 хил. лв. Това 
представлява 0.6 % от произведеното в общината. Секторът разполага с 0.7 % (182 хил. лв.) 
от приходите от дейност,  0.6 % (148 хил. лв.) от нетните приходи от продажби и 0.8 % ( 6 д.) 
от заетите лица.  

Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ въпреки 
наличният потенциал не е ключов за община Неделино. Той осигурява едва 0.8 % от 
заетостта в местната икономика.  

Представените данни определят незначителната роля на сектора в общинската икономика:    

Табл. 38. Основни икономически показатели в сектор “Селско, горско и рибно стопанство” за 2011- 2013  г.  
в община Неделино 

Показатели Мярка 2013 2014 2015 
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Произведена продукция хил.лв. .. .. 148 
Приходи от дейността хил.лв. .. .. 182 

НПП хил.лв. .. .. 148 
Разходи за дейността хил.лв. .. .. 180 

ДМА хил.лв. .. .. .. 
Предприятия брой .. .. .. 

Заети лица брой .. .. 6 
Източник: ТСБ ЮГ, Отдел “Статистически изследвания – Смолян” 

“..” Данните са конфиденциални 

» Селско стопанство 

Земеделските земи в общината  по данни на  ОС “Земеделие” – Неделино  през 2016 г. са 
43 810.0   дка, в т. ч.: 

 Ниви – 20 468.6 дка (46.7 %); 
 Ливади и пасища – 9 423.4 дка (21.5 %); 
 Трайни насаждения (вкл. лозя) – 177.9 дка (0.4 %); 
 Зеленчукови насаждения – 637.4 дка (1.5 %); 
 Земи по член 19 от ЗСПЗЗ- 13 102.6 дка (29.9 %). 

Растениевъдство 

Детайлна картина се вижда от разпределението на площите по населени места в общината:  

 най-много ниви има в гр. Неделино (11 935,2 дка) и с. Гърната (1 173,2 дка);  
 най-големите масиви от трайни насаждения  са в с. Изгрев (70,0 дка)  и гр. Неделино 

(31.6 дка);  
 най-големи площи със зеленчукови насаждения са в гр. Неделино (447,5 дка) и с. 

Оградна (36,8 дка);   
 най-големите пасища и ливади са в с. Неделино (1662,8 дка)  и с. Оградна (1405,8 

дка). 

С най-голям размер са земеделските земи в: гр. Неделино, с. Оградна, с. Върли доло и с. 
Гърнати, а с най-малък размер е с. Тъпка бара, което е видно от по-долната таблица :   

Табл. 39. Земеделски земи по землища в община Неделино към 31.12. 2016 г.  – (дка) 

Землища Общо Ниви Ливади и 
пасища 

Трайни 
насаждения 

Зеленчукови 
насаждения 

Земи по чл. 
19. от ЗСПЗЗ 

Общо 43810,0 20468,6 9423,4 177,9 637,4 13102,6 
гр. Неделино 18117,2 11935,2 1662,8 31,6 447,5 4040,1 
с. Върли дол 3034,2 1021,7 834,3 31,6 12,4 1134,2 
с. Оградна 2974,8 670,1 1405,8 3,5 36,8 858,5 
с. Кундево 1615,0 149,4 809,2 0,0 13,3 643,1 
с. Изгрев 2201,7 773,0 564,3 70,0 7,6 786,8 
с. Средна 2852,2 561,5 1211,5 0,0 12,5 1066,7 
с. Бурево 1123,0 326,1 460,7 0,0 9,7 326,5 

с. Гърнати 2835,7 1173,2 620,3 0,0 11,2 1031,0 
с. Диманово 1079,4 390,2 253,0 10,4 12,7 413,0 

с. Кочани 1898,8 710,1 374,8 7,5 10,4 796,1 
с. Еленка 2250,5 963,9 424,7 22,3 32,7 807,0 

с. Тънка бара 545,1 311,7 149,6 0,9 9,5 73,5 
с. Върлино 1469,7 614,1 285,1 0,0 14,5 556,1 
с. Козарка 1812,6 868,5 367,4 0,0 6,6 570,1 

Източник: Общинска служба “Земеделие”, гр. Неделино 
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От посочените данни за имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ  (временна общинска собственост) с 
обща площ 13 102,6 дка е видно, че общината разполага с един ресурс от земеделски земи, 
които при добро управление е потенциал за развитие. 

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.  

Тютюна е основната селскостопанска култура, която се отглежда в Община Неделино. Тя е 
основен поминък на населението и има съществено икономическо значение.През 
последните години в района на общината се наложиха следните сортове тютюн – 
“Крумовград”, “Катерини” и “Неврокоп”. През 2016 г. площите засети с тютюн са 800 
дка, докато през 2003 г. са били 3 359 дка, или за 13 години площите намаляват с 2559 
дка, или 4.2 пъти! 

Обясняват отлива от отглеждането на тютюн 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. 

Картофопроизводствотов 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. То се 
използва също така и за замяна с брашно, фураж и др. През 2016 г. площите засети с 
картофи са  6000 дка, като през 2003 г. са били 6 200 дка, или за 13 години площите почти 
запазват размерите си. 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 14.3  дка, като 
преобладават винените сортове. От овощните култури  са застъпени площи с орехи (40.8 
дка), ябълки (32.6 дка),  лешници (11.7 дка).  

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

Следва да се отчете факта, че по-трудно се приема идеята за отглеждане на нетрадиционни 
за региона култури. Добре би било земеделските производители де се насочат към 
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отглеждането на такива култури, с добър пазар в страната и чужбина, а именно ягоплодни 
култури /ягоди, малини, касис, арония и др./ тази продукция е много търсена сега и в 
бъдеще, има добра цена, културите са подходящи за биологично и екологично земеделие за 
разлика от традиционните за региона култури. Освен това, повечето от ягодоплодните 
култури са многогодишни растения със здрава коренова система и защитава почвата от 
ерозия при наклонени терени. 

Друга възможност е и отглеждането на етерично-маслени и билкови растения. 

На фона на тези данни е необходимо де се направи добър анализ на наличните природни 
дадености и се насочат усилията към най-рационално използване на наличния 
селскостопански фонд, включително и в сферата на алтернативно и биологично земеделие, 
билкопроизводство, трайни насаждения. 

В общината няма промишлени замърсители . Наличието на съхранена природна среда и 
екологично чистият район са предпоставка за развитие на  екологично чисто земеделие. За 
което е нужно повишаване на информираността на земеделските производители и 
подпомагане развитието на екологосъобразно земеделие. Незамърсената околна среда 
предполага участие на бенефициенти и земеделски стопани в агроекологични програми и 
Зелени директни плащания, финансирани, като от националния бюджет, така и от 
Европейската общност. 

Животновъдство 

Мерите и пасищата, заедно с естествените ливади  се очертават като добър поземлен ресурс 
за развитие на животновъдството в общината. Планинската част от региона предоставя 
възможности за използване на естествените пасища и ливади за производство на 
висококачествена, екологично чиста продукция - мляко (краве, овче, козе), месо, вълна, 
яйца, мед и др.  

Животновъдството е съсредоточено в частния сектор. Състоянието на животновъдството е 
видно от приложената таблица.  

Табл. 40. Вид на животните в община Неделино - брой 
Животни 2016 г. 

Говеда - общо 1075 
Млечни крави 869 

Биволи 22 
Овце 495 
Кози 92 

Пилета за угояване 460 
Пчелни семейства 1102 

Източник: Общинска служба “Земеделие”, гр. Неделино 

Говедовъдствотоe представено от кравеферми разположени в землищата на  няколко 
селища: гр. Неделино, с. Еленка, с. Гърнати и с. Оградна.  Основната част от отглежданите 
крави са с млечно направление, за които в момента има по-добри условия от гледна точка 
на фуражния ресурс. В региона се отглежда Българското родопско говедо, което е 
изключително добре приспособено към агро-екологичните условия, има по-ниско живо 
тегло и по-нисък разход на фуражи в сравнение с другите породи.  За региона 
концентрираните фуражи се внасят от полския регион и това допълнително оскъпява 
произведената продукция. Необходимо е да се осигурят субсидии за стимулиране на 
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производството на стоково мляко и месо, които да покрият по високите разходи за 
производството. 

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 непрекъсната 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 чат е за износ предимно за Гърция. 

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

Животновъдството задоволява предимно личните нужди на населението.  

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

» Горски стопанство 

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

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

 Общината разполага с прекрасни условия за развитие на екологично чисто 
животновъдство; 

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

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

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

Индустрия (вторичен сектор)  

» Промишленост  

Независимо от значителния спад през последните десетилетия отрасълът на индустрията е 
един от структуроопределящите отрасъли в община Неделино и най-вече отрасъл 
“Преработваща промишленост”. През 2015 г. отрасълът заема дял от 11.5 % (24) от 
регистрираните фирми, 46.9  % от заетите лица, 14.1 % от произведената продукция, 12.1 % 
от приходите от дейност, 11.9 % от нетните приходи от продажби и 5.3 % от дълготрайните 
материални активи. 

През 2015 г. отрасълът бележи спад спрямо 2013 г., като произведената продукция намалява 
с 9.1. %,  произведената продукция намалява с 30.7 %, нетните приходи от продажби 
намаляват с 22.7 %, заетите лица намаляват с 27.9 %.   

Табл. 41. Основни икономически показатели в отрасъл “Преработваща промишленост” в община Неделино 
2013-2015 г. 

Показатели Мярка 2013 2014 2015 
Предприятия брой 27 28 24 

Произведена продукция хил.лв. 3511 4618 3192 
Приходи от дейността хил.лв. 4758 5745 3295 

Нетни приходи от продажби хил.лв. 4051 4906 3129 
Разходи за дейността хил.лв. 4698 5338 3138 

ДМА хил.лв. .. 7191 621 
Заети лица брой 297 287 214 

Източник: ТСБ «ЮГ”, отдел “Статистически изследвания – Смолян” 

Промишлеността,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 . 
Собственик на фабриката е фирма “ Стамбули “ . Понастоящем в предприятието не се 
осъществява основната дейност . Предприятието се намира на територията на гр. Неделино 
и заема площ от около 50 дка .Към същото се проявява интерес от чуждестранни 
инвеститори най – вече от Турция , но до момента няма извършена сделка . Към момента 
оборудването(предачни и тъкачни машини и лаборатория ) е налице . Тъй като това е едно 
от предприятията осигуряващи най- голяма заетост , то би могло да се каже че на 
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територията на общината има “срив” на действащите предприятия в сферата на шивашката и 
текстилна промишленост , което автоматично рефлектира върху процента на безработица . 

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 шивашките цехове на територията на общината са:  “ЕС БИ ЕН-Виолета 
Беширова”с четири производствени цеха – Златоград, Неделино, Старцево и Върбина. ЕС 
БИ ЕН” е удостоена с международна награда за качество и бизнес престиж, връчена на 
Международната Конвенция по качество в Мадрид през 2002г. Компанията е собственик на 
хотелски комплекс TheCastleSBN (Замъка ЕС БИ ЕН). Също така, част от “ЕС БИ ЕН” е и 
транспортната компания Ен Си Индъстрис (NCIndustries), което позволява навременни 
експедиции до всяка точка на Европа в рамките на три дни.  
Други шивашки цехове са:  ЕТ”Необизнес”,ЕТ “Еси”, ЕТ”Севдалин Личев”, ЕТ” Румен 
Русанов ”,ЕООД “Ели”, ЕООД” Стомил”. 

Хранително-вкусова промишленост 

На територията на общината 5 фирми се занимават с производството на хляб и една с 
бланширане на картофи. 

Хранително-вкусовата промишленост е сектора от икономиката, който може добре да се 
вмести в пазарната ниша и има добра почва за развитие , но за съжаление към момента не е 
добре развит.  

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

» Строителство  

На национално ниво отрасъл „Строителство“ беше най-силно засегнат от икономическата 
криза, като това намери отражение и върху общината. През 2015 г. се забелязва оживление 
на отрасъл строителство, основните икономически показатели спрямо 2013 г. нарастват: 
произведена продукция с 39.9 %, приходите от дейност с 37.2 % и нетните приходи от 
продажби с 39.0 %. Отрасъл “Строителство” заема  водещ дял в общинската икономика през 
2015 г. и осигурява 55.6 % от произведената продукция,  47.5 % от приходите от дейност, 
48.1 % от нетните приходи от продажби, 15.5 % от дълготрайните материални активи  и 24.6 
% от заетите лица. Местните фирми са предимно малки, насочени към извършване на 
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ремонтни дейности, реконструкция и жилищно строителство, разположени са основно в 
общинския център. 

Строителството ще продължи да бъде важен носител на икономическа активност в 
общината и региона особено след преодоляване на икономическата криза и в периода на 
очаквания растеж. 

Табл. 42. Основни икономически показатели в отрасъл “Строителство” в община Неделино 2013-2015 г. 

Показатели Мярка 2013 2014 2015 
Предприятия брой 33 34 37 

Произведена продукция хил.лв. 9002 11217 12593 
Приходи от дейността хил.лв. 9338 11706 12816 

Нетни приходи от продажби хил.лв. 9073 11491 12610 
Разходи за дейността хил.лв. 8763 11245 11430 

ДМА хил.лв. 1451 1301 1824 
Заети лица брой 136 165 186 

Източник: ТСБ «ЮГ”, отдел “Статистически изследвания – Смолян” 

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. През 2014 г. секторът е 
заема дял от 67.3 % (249) от регистрираните фирми, 43.3 % от заетите лица, 11.2 % от 
произведената продукция, 18.8 % от приходите от дейност, 19.1 % от нетните приходи от 
продажби и 18.7 % от дълготрайните материални активи (ДМА). 

Търговията и услугите през последните години претърпяха подем,който се характеризира с 
разширяване на търговската мрежа на дребно.Мащабно е застъпена търговията с хранителни 
продукти 

Отрасълът „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” е най-силно представения като 
икономически резултати и работни места в сегмента на услугите с 40.0  %  от 
регистрираните фирми в общината, 17.3 % от заетите лица, 10.4 % от приходите от дейност 
и 10.3 % от нетните приходи от продажби. Този отрасъл, заедно с отрасъла „Хотелиерство и 
ресторантьорство” в най-голяма степен може да бъде обект на нови устройствени решения в 
ОУПО Неделино поради характера на своята мобилност извън територията на населените 
места.  

Развитието на сектора на услугите налага оценка на насоките и формите на бъдещото му 
развитие. Независимо че една голяма част от подсистемите на общественото обслужване са 
резултат на пазарен механизъм и интерес ОУПО регламентира  възможности за локализация 
на нови фондове или дислокация на съществуващи в неурбанизираните територии, ако има 
такава необходимост. 

Табл. 43. Основни икономически показатели в сектор “Услуги” в община Неделино 2013-2015 г. 
Показатели Мярка 2013 2014 2015 

Предприятия брой 33 34 37 
Произведена продукция хил.лв. 9002 11217 12593 
Приходи от дейността хил.лв. 9338 11706 12816 
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Показатели Мярка 2013 2014 2015 
Нетни приходи от продажби хил.лв. 9073 11491 12610 

Разходи за дейността хил.лв. 8763 11245 11430 
ДМА хил.лв. 1451 1301 1824 

Заети лица брой 136 165 186 
Източник: ТСБ «ЮГ”, отдел “Статистически изследвания – Смолян” 
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9. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

При разработването на този раздел са ползвани: 

 Списък на недвижимите културни ценности на територията на община Неделино, 
предоставен от НИНКН; 

 Списък на археологическите обекти на територията на община Неделино, 
предоставен от Национален археологически институт с музей към БАН; 

 Информация предоставена от Община Неделино; 

 Стратегически план за развитието на културния туризъм в България (2009 г.);  

 Национална схема на културните маршрути в България (1999 г.). 

Настоящият раздел е изготвен съгласно плановото задание за изработване на ОУПО 
Неделино. Анализът и оценката на културното наследство за целите на ОУПО са извършени 
в съответствие с препоръките на НИНКН при съгласуването на плановото задание, 
методическите указания на НИНКН за разработване на опорните планове, схемите и 
обяснителните текстове към тях по отношение на културното наследство и дефинициите и 
постановките на Закона за културното наследство. 

Анализът на културното наследство в ОУП на Община Неделино изследва и оценява 
неговото място в територията на общината и ситуирането му в националната и европейската 
мрежи на културните маршрути. В съответствие със съвременните тенденции и подход към 
културното наследство са проучени не само единични културни ценности, но и античните 
пътища, културните маршрути, институциите, съхраняващи създадените ценности от местни 
автори, традициите и обичаите, културният календар.  

Съгласно чл. 2. (1) на Закона за Културното наследство (обн. ДВ бр. 19/2009 г.) то обхваща 
„нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от 
културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и 
имат научна или културна стойност.“ 

9.1. 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 еноложки традиции, народните 
занаяти, народната медицина и народните игри и спортове. 

В Р.България този вид културно наследство се опазва по силата на 4 закона: 

 Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство (ратифицирана със 
закон от Народното събрание на Република България) – резултат e на многогодишни 
усилия на международната общност с активно участие на българската страна, за 
приемане на международен инструмент, който да регламентира и подпомага усилията  
за защита, ревитализация, опазване и осигуряване на приемственост на онези 
традиционни форми на културата, които нямат материален характер. 



 ГЛАВА 9.  
Културно наследство 

  
 

 Закон за културното наследство – урежда опазването и закрилата на културното 
наследство на Република България. 

 Закон за народните читалища – урежда учредяването, устройството, управлението, 
дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на тези 
традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в 
населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. 

 Закон за закрила и развитие на културата – определя основните принципи и 
приоритети на националната културна политика, културните организации и органите 
за закрила на културата, начините за подпомагане и финансиране на културната 
дейност и творците. 

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 в този край 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). 

Обичаи и обреди 

Местният обичай ”Мартенски огньове” се среща в някои от селата на Общината. Огньовете 
кладат и палят на най-високото място около квартала, предимно от хвойнови клони, защото 
пръскат най-много искри и отблясъците се виждат най-надалече. По такъв начин се 
осигурява защита на цялото землище до където се виждат отблясъците от огъня. Момците и 
децата прескачат огъня. Веселието продължава до късна вечер. В обреда участват 
представители на по-големи общности – род, махала. Няма данни за палене на огньове в 
дворовете на къщите, нито за ритуалното им обхождане с димящи факли, не се обхождат и 
оборите с домашните животни.В народните вярвания огънят и димът притежават огромна 
защитна и очистителна сила. Огънят е свещен символ на домашното огнище. Димът от 
слама и хвойна, издигащи се от долу нагоре, се отъждествява със световната ос и 
символизира връзката между небето и земята и одухотворяването на човека. Душата на 
мъртвия, според местните представи се възнася през комина. Изричаното заклинание при 
„мáртене“, цели да прогони пълзящите твари, а така също и бълхите и въшките. Но наред 
със змиите се прогонват гущерите и смоците, които във вярванията на хората са културни 
герои. Гущерът и смокът във всички средиземноморски култури са познайници и приятели 
на дома. Грях е да се убива и смок край къщата, защото, според местните представи, той е 
неин стопанин. Душата на мъртвия баща или прародител се вселява в него. Вярва се, че 
заровеното имане има свой пазач – смок и за да се изрови златото, трябва да му се принесе 
жертва. 
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Гърнатската мартеница е разноцветна, освен бял и червен в нея се усуква зелен, син, розов и 
син конец. Мартениците се връзват по ръцете на децата, слагат се като гердан на шията но 
момичетата. С мартеници се свиват сватбарските китки, сватбарското знаме също се краси с 
мартеница. Те се връзват още на дръвчетата в градината и на новородените домашни 
животни. Мартениците се носят до първото кукане на кукувицата, след което или се връзват 
на плодно дърво или се поставят под камък. На следващия ден проверяват какво освен 
мартеницата има под камъка. Ако видят бръмбар или червей вярват, че през годината ще се 
плодят едрите домашни животни. Ако под камъка има мравки или буболечки, вярват, че ще 
се народят много агънца. 

В с.Гърнати се честват така наречените вече „забравени обичаи и празници“.В съзнанието на 
хората годишния цикъл е маркиран от две дати – шести май-Адралез и седми ноември-
Касъм. Времето измерват като отброяват дните от Касъм до Адралез и от Адралез до Касъм. 
Тези два дена съответстват на Гергьовден и Димитровден от християнския календар. Това са 
дните, които бележат началото на лятото и началото на зимата. Отброявайки дните между 
тях, планират и извършват земеделската си работа. От Касъм до Адралез са 180 дни, а от 
Адралез до Касъм са 185. Опитът ги е научил кога е най-подходящо всяка една земеделска 
култура да бъде засята. 

Подготовката за земеделската работа започва с ритуално хранене на вола. Четиридесет дни 
преди Адралез стопанката на къщата изпича четиридесет колака и ги дава на вола. 
Обяснимо е защо волът е на особена почит. Ако нивите не са изорани, хората не могат да се 
надяват на никакви добиви. Големите земеделци са отглеждали по два вола, защото се 
впрягат да орат по двойки. Другите образуват „чифт“ с вола на някой сродник или съсед. 
Съблюдава се единият да може да оре от лявата, а другият от дясната страна. Ако бъдат 
впрегнати погрешно, те не орат. Двойка волове никога не се борят помежду си. Дори когато 
някой от чифта по време на паша е нападнат от по-силен противник, то ако другият от чифта 
е наблизо, непременно ще му се притече на помощ и заедно отблъскват противника. 

В по-ново време волът е все по-рядко срещан в домовете на с.Гърнати. Неговите функции да 
оре земята се поемат от магарето, мулето, та дори и кравата. Тъй като те могат да бъдат 
използвани и за други нужди, а волът става само за оране и неговото отглеждане е 
неизгодно. И като жертвено животно вече е рядкост в обредните практики, а когато се 
използва, той замества седем курбана. За седем курбана се зачита и кравата, но тя не трябва 
да е „стелна“, да не е „саймал“, да е „ялова“. 

По стара традиция най-таченият пролетен празник в Неделино, който отбелязва 
възкръсването на природата и хората за нов живот, е Адрелез (6 май-Гергьовден). Хората 
отиват в местността Турчин мост, за да се потопят във водослива на двете планински реки – 
Неделинска и Мързянска. Вярва се, че прехвърлят злото зад себе си, за да го отнесе буйната 
вода и да им донесе здраве, благополучие и късмет. Всички присъстващи се закичват със 
здравец, обвит в повой и с цветни венчета на главите. Самодейци от ансамбъл „Китка” при 
НЧ „Светлина - 1938”, гр.Неделино напяват китки и  представят традиционни песни. 

Гергьовден в с.Гърнати се празнува три дни, отсъстват гергьовденските песни, посветени на 
Св. Георги, както и богатата обредна практика на приготвяне на хлябове, обща трапеза и 
курбанът 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 
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стремят да осуетят напяването като най-често изхвърлят китките. Изобретателността на 
момите обаче гарантира извършването на обреда в рамките на 3 дни. 

Художествено-изпълнителски изкуства 

Ежегодно в началото на септември в Неделино се провежда национален фолклорен фестивал 
за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Това е специфично пеене, 
което не съществува никъде другаде и се пее на кварти и секунди. Николай Кауфман пръв 
открива явлението „Неделински двуглас“ и пише за него. Едни от най-изявените 
изпълнителки на Неделинския двуглас са Сестри Георгиеви, които първи осъществяват 
записи, и Сестри Хаджиеви, които 2000 г. издават албум в САЩ.  

За двугласното пеене казват, че корените му се крият още в тракийско време. А неделинци 
казват – пеем го откакто се помним. В неделинското двугласно пеене преобладава 
осмосричния стих. Песента най-често започва от тоника – продължителен тон, встъпление, 
който се пее унисон от първи и втори глас и винаги завършва на тоника. Всички песни в 
миналото са се пеели антифонно на застъпване, като първи „чифт“/две певици/ запява втори 
„чифт“. Двугласът се пее по двойки като едната певица „води“ пее първи глас, другата 
„следи“ и пее втори глас. Песента се ражда като любовна закачка. Запявали момите от 
едната махала на някогашното селце Узун дере, а след тях веднага поемали ергените и така 
се надпявали с часове с песни – любовни послания. Но и не само любовта е възпявана. Бавно 
и тежко те разказват за онези черни времена на робство, когато башибузукът затрил 
половината население, а останалото потурчил. Оплакват стотиците синове и дъщери дали 
живота си за българщината във водите на Турчин мост.  

Да се надпяват и надиграват на неделинска сцена се събират по около 3000 участника, а 
родопския град се увеличава тройно и четворно. 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. 

Читалища  

Действащите читалища на територията на общината са в 3 населени места – гр.Неделино, 
с.Средец и с.Изгрев. 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; в НЧ”Зора-
2006”, с.Изгрев - Детска фолклорна група; в НЧ„Напредък-1962”, с.Средец - Фолклорна 
група, клуб по приложни изкуства и клуб „Приятели на книгата”.  
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В днешния бързо променящ се свят, във века на информационните технологии и на 
глобалното общуване, читалищните настоятелства си дават сметка, че не е достатъчно само 
съвременно оборудване и богат библиотечен фонд. Затова те си поставят за цел създаване на 
нов образ на читалището - като културна институция, с висока просветителска роля, която 
приобщава хората към духовните ценности в най-широк смисъл. 

Изводи 

Формите на нематериалното културно наследство са съхранени до голяма степен в 
община Неделино. Основен проблем е прекъснатата връзка между поколенията по 
отношение на българските традиции и фолклор. Необходимо е да се насочат усилия за 
приобщаване на по-голям брой деца в тяхното изучаване и предаване на бъдещите 
поколения. 

Перспективите за развитие са свързани с провеждането на съвместни инициативи на 
читалищата с училищата за привличане на млади участници, които да съхраняват 
местните дух и традиции. Друга перспектива е популяризирането и  презентирането на 
регионалния фолклор пред външни гости (от страната и чужбина). 

9.2. 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. 

Местната управа на Неделино обмисля идеята за изграждането на Музейна сбирка в града, 
която да бъде част от туристическия маршрут "Турчин мост – Античен път – църква "Света 
Неделя" – Музейна сбирка". 

9.3. Материално недвижимо културно наследство 

Недвижимото културно наследство включва археологическите, историческите, 
архитектурно-строителните, художествените, урбанистичните и етнографските недвижими 
културни ценности, образци на парковото и градинско изкуство, културните ландшафти и 
културните маршрути. 

Анализ на недвижимите културни ценности 

» Обекти - НИНКН 

На територията на община Неделино има 16 недвижими културни ценности по списък, 
предоставен от НИНКН (Приложения 1 и 2). 

По данни на Община Неделино 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, 
окачествено като „развалина”. 
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Според броя, пространствената им структура и териториалния им обхват  недвижимите 
културни ценности на територията на община Неделино са само единични (чл. 48 от ЗКН).  

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности 
са архитектурно-строителни (чл. 47 от ЗКН).  

Според културната и научната стойност и обществената значимост недвижимите културни 
ценности нямат категория (чл. 50 от ЗКН). 

Според собствеността недвижимите културни ценности са частни. 

Средновековни мостове 

В Неделино има 12 средновековни моста, наричани от местното население "римски", като за 
всеки от тях има някаква легенда, но най-покъртителна е тази за така наречения "Турчин 
мост". Нито един от тях 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. Обсъжда се идеята там да 
бъде построен и параклис. Турчин мост е част от екопътеката, водеща към пещерата 
"Годумова дупка". 
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Фиг. 4. Турчин мост 

 
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 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 
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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“. 

Фиг. 5. Ресимова воденица 

 
За територията на гр. Неделино липсва актуален подробен устройствен план, който да 
регламентира граници на охранителни зони на недвижимите културни ценности. Не са 
разработвани режими за опазване на единичните недвижими културни ценности. Част от 
архитектурно-строителните обекти са лишени от консервационна намеса и поддръжка и 
са сериозно засегнати от физически увреждания. Налице са множество неадекватни 
намеси и изменения, които нарушават тяхната автентичност. 

» Военни паметници 

По данни от областен регистър „Военни паметници” към Област Смолян на територията на 
община Неделино няма възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България 
във войните от 1885 г., 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 г., които представляват 
исторически недвижими културни ценности. 

» Археологически обекти 

В автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” има 
данни за 18 археологически недвижими културни ценности в община Неделино 
(Приложение 4).  
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Всички въведени в АИС-АКБ 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 
точнотоим местоположение (Приложение 3). 

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 Аладаг 

Тракийска, антична и късноантична крепост има на връх Аладаг, 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 
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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 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. 

За археологическите обекти има временни режими за опазване съгласно чл. 35 от Наредба 
№ 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони. Някои от археологическите ценности са застрашени от физическа 
разруха, причинена от природни и антропогенни фактори. Не се извършват 
консервационно-реставрационни дейности. Археологическите ценности на територията 
на община Неделино в голяма степен са непроучени. 

» Антични пътища 

Основен метод за приблизителното определяне на едно трасе е картирането на 
известнитекрепости, 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. 

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 88 

 



 ГЛАВА 9.  
Културно наследство 

  
 

» Изводи 

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. 

Специфични устройствени режими 

За всички археологически обекти (регистрирани в АИС-АКБ) на територията на община 
Неделино е установен временен режим за опазване („А”), съгласно чл. 35 от Наредба 7 за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, до 
назначаването на междуведомствена комисия за изготвяне на режими за опазване съгласно 
чл. 159, ал. 2 от Закона за културното наследство. 

Чл. 35 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони: 

„Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни изисквания 
за териториите им, определени със специални проучвания: 

За територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими благоустройствени, 
строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, които биха нарушили 
целостта на почвения слой, като се допуска използването на земята като пасище.” 

За охранителна зона се приема територията с ширина 10 м. извън границите на обекта, 
според регистрационната карта. 

Съгласно чл.79, ал.4 от ЗКН, когато единична културна ценност няма определен 
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници 
се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща 
непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата 
имоти, както и уличното пространство между тях. 

Нормативни изисквания по реда на ЗКН 

 Допустима намеса за опазване на всеки обект НКЦ и в защитените територии на 
недвижимото културното наследство се определят с конкретни устройствени, 
обемно-пространствени и силуетни, архитектурни, конструктивни и ландшафтни 
проектни решения по чл.80, ал.3 и чл.83 от ЗКН, изготвени при условията на 
действащата нормативна уредба за опазване на КИН и съгласувани по реда на чл. 
84, ал. 1 и 2 от ЗКН. 

 Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности, 
съгласно чл.71 от ЗКН, са длъжни да полагат необходимите грижи за тяхното 
опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на 
разпоредбите на същия закон и актовете по прилагането му. 

 При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от 
увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на 
имота, съгласно чл.72 от ЗКН, е длъжен да уведоми кмета на общината, директора 
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на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното 
наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност и да 
предприеме незабавни действия по обезопасяването й. 

 Когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански 
дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други 
дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, 
земните недра и под вода, се открият структури и находки, които имат признаци на 
културни ценности, съгласно чл.160, ал.2 от ЗКН, дейността се спира незабавно и се 
прилага чл. 72. 

 Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 
територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, съгласно 
чл.161, ал.1 от ЗКН, задължително се предхожда от предварителни археологически 
проучвания, с които се установява дали те няма да бъдат засегнати или нарушени. 
На археологическите обекти, разкрити при тези проучвания, се провеждат 
спасителни разкопки преди началото на строителните работи. 

Предписания за опазване 

 Общинската администрация трябва да осигури постоянна грижа за 
археологическите обекти, изразяваща се в: контрол върху стриктното спазване на 
временните и постоянните режими за опазване; охрана и защита от иманярски 
набези, вандализъм и замърсяване; почистване от самонастанили се растения. 

 Необходимост от актуализиране на списъка на недвижимите културни ценности на 
територията на общината – актуални административни адреси и кадастрални данни 
за имотите. 

 Паспортизация на сградите – недвижими културни ценности. Тя трябва да включва: 
фотографска документация (актуална и архивна), конструктивно становище или 
конструктивно обследване, архитектурно заснемане. 

 Осигуряване на публичност на информацията за недвижимите културни ценности, 
чрез публикуването й на интернет страницата на Общината. 

Концепция за социализация 

» Културен туризъм 

Според Международната харта за културен туризъм на ИКОМОС (Мексико, 1999 г.) 
културният туризъм е вид туризъм, който използва като ресурс наследството - културните и 
природните ценности на средата, съхраняващи колективната памет на обществото. Може да 
се приеме, че този интегрален ресурс е поделен между двата специфични вида туризъм: 
културен (мотивиран от културно-историческото наследство и многообразието на живата 
култура) и екотуризъм (ориентиран към природната среда), които най-често имат общо поле 
на действие - в природните територии, богати на културно наследство. Затова най-голям 
интерес предизвикват дестинациите, в които културните и природните дадености са еднакво 
обгрижени и представени в техните цялост и интегритет. 
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И двата вида туризъм се стремят да постигнат резултат на устойчиво развитие, като не само 
използват, но и опазват стойностите и автентичността на своите специфични и най-често 
невъзвратими ресурси.Развитието на културния туризъм има за цел да генерира приходи за 
поддръжка на обектите и за финансиране на културни атракции. Туристите от този сегмент 
посещават предимно дестинации, които са извън маршрутите на масовия туризъм, а това 
облагоприятства целогодишния туризъм и разширяването на туристическите райони, 
включвайки по-малко познати части от вътрешността на страната. В резултат от развитието 
на културния туризъм се подпомага борбата срещу безработицата, особено в онези райони, в 
които няма много алтернативи за заетост и има силна емиграция. Културният туризъм 
насърчава в крайна сметка местното население да валоризира и опазва своята култура и 
пробужда в него осъзнаването и гордостта от историческите корени. 

» Културни маршрути 

ИКОМОС и неговият Международен комитет за културни маршрути, влагат забележителни 
усилия за дефинирането на понятието в серия от срещи и в приетата Международна харта 
за културните маршрути(Квебек, 2008 г.). Тя акцентира върху следните ключови 
характеристики на понятието: 

 културният маршрут е традиционен път, материално детерминирано историческо 
трасе; 

 културният маршрут съответства на определена историческа функция и цел; 

 културният маршрут включва материални и нематериални културни феномени. 

Документът насочва вниманието и към други характеристики на културните маршути, 
базирани върху общата концепция за пътя: те притежават "динамичен характер", носят 
свидетелства за взаимодействия и обмен между общности. 

„Културен маршрут” е съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените 
към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти (чл. 47 от Закона за 
културното наследство). 

» Туристически маршрути 

Проектът за ОУП на община Неделино е проучил и отразил графично съществуващите и в 
процес на изграждане екопътеки на територията на общината. Направени са предложения за 
няколко нови туристически маршрута в западна и североизточна посока от гр. Неделино. Те 
ще доразвият мрежата от туристически маршрути и ще осигурят достъп до по-голям брой 
археологически недвижими културни ценности – задължително условие за тяхната 
социализация. 
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10. ОТДИХ И ТУРИЗЪМ 

Развитието на туристическата индустрия на основата на културно-историческите и 
природни дадености на Смолянския регион и в частност община Неделино е от 
изключителна важност за общинското развитие. Природните дадености и съществуващата 
материална база са добра предпоставка за развитие на туристическата дейност, културно-
познавателен туризъм, екотуризъм, фестивален туризъм, спортен и селски туризъм на 
територията на община Неделино. 

10.1. Потенциали за туристическо развитие 

Наличните туристически обекти и потенциали са:  

 Връх “Света Недела”. Връх „Света Неделя”, ведно с параклисите „Св. 
Равноапостоли Константин и Елена”, „Св. Атанас”, намиращи се на едноименните 
върхове, формират така наречената „Кръстата гора”. Върхът се намира на 8 – 10 км. 
Северозападно от Златоград, по пътя за Неделино, в отсечката между Старцево и 
Неделино. Висок е 865 м. Върхът е с широк обзор и разкрива гледка на старата 
островърха крепост Устра над град Джебел, планинският масив Алада над град 
Неделино, връх Св. Илия между град Неделино и с.Падина, връх Каракулас над 
Загражден и др.Може да се види и най-високият връх на остров Самотраки в Гърция 
и Бяло море. На връх „Света Неделя” всяка година на 6 май – Гергьовден, или 
Адрелез – както се нарича празникът в Неделино се организира събор. 

 Църквата Св. Неделя, гр. Неделино. Истинско творение на изкуството е 
построения през 1998 г. християнски храм „Св. Неделя“ в центъра на града. 

 Белите камъни. Местност, която местните наричат Белото камене. 12-километровата 
екопътека е същевременно и модерна велоалея. Тракийското светилище посветено на 
бога Слънце “Белите камъни” предлага изглед, обхващащ почти целите Източни 
Родопи – низ от планински вериги, долини, гори, китни села и градчета. Археолозите 
казват, че траките са поставяли в цепнатини на скалите монети още през V в. пр.Хр., 
като дарове за подземните богове. 

 Турчин мост. Турчин мост е една от реликвите на Неделино. Свързан с петвековното 
робство, мостът е неоспоримо свидетелство за насилственото помохамеданчване на 
населението от поречието на река Неделинска и налагането на исляма с огън и 
меч.Той е част от биографията на града, траен белег, останал завинаги в аналите на 
историята.Турчин мост е част от екопътеката, която води към пещера „Годумова 
дупка”. 

 Туристическа пътека Римски път – „Омареви Колиби. Тази пътека е част от 
стария път към Гърция и Беломорието, започва от туристически център на гр. 
Неделино, минава покрай местн. „ Извора”, продължава през местн „Ливаде” в 
посока местн. „ Бялото камене”, минава покрай Връх Св.” Неделя ” и завършва в 
туристически център на гр. Неделино. 

 Туристическа пътека Неделино- Връх Св.” Неделя ”.  Дължината на пътеката е 1 
889 м. Пътеката започва от туристически център на гр. Неделино, минава в близост 
до Хотелски комплекс “Замъка SBN”, продължава покрай мест. „Бараков дол „ и 
местн „Миховица” и свършва до връх .” Св. Неделя ”. На 3-4 км. южно от града са 
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запазени руини от старинна крепост и манастир "Света Неделя", от където идва и 
името на общинския център. Обособени са пет зони за отдих, съоръжени с дървени 
беседки, пейки и кошчета за отпадъци.  

 Екопътека към защитена местност „Пещера Годумова дупка”. Екопътеката 
започва от туристически център на гр. Неделино, минава покрай мест. „Турчин 
мост”, продължава в посока „Шадийца” и завършва в местн. „Пещера Годумова 
дупка”. Дължината на екопътеката е около 3600 м. Обособени са четири зони за 
отдих, съоръжени с дървени беседки, пейки и кошчета за отпадъци. 

 Водопад “Бездъник” разположен в скалното корито на р. Тикленска,  под село 
Бурево по стария път за с. Гърнати.   

 Възможности за СПА туризъм – на няколко места в гр. Неделино е открита 
минерална вода, на базата на която в бъдеще е възможно да се развива 
балнеотуризъм.  

На територията на община Неделино попадат две защитени местности: 

 Защитена местност “Света Неделя”. Територия 21.129 ха. Попада в териториалния 
обхват на общините Златоград и Неделино 

 Защитена местност “Годумска дупка”. Територия 4.8 ха. Попада в териториалния 
обхват на община Неделино. 

Други сериозни предпоставки са:  

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

 Благоприятно географско положение – близост до границата с Република Гърция; 

В общината има отлични предпоставки за развитието на културен туризъм на базата на 
богата история и традиции, автентичен фолклор, съхранена идентичност и самочувствие: 

 Национален фолклорен фестивал за надпяване с международно участие. 
Провежда се всяка година в началото на месец септември. 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, стилистически изпълнителски похвати и 
очевидно принадлежи към най-старинните пластове на българския 
фолклор.Двугласното пеене се среща само в отделни области. Заобиколен от всякъде 
с едногласни родопски песни, неделинският двуглас се явява не само духовен мост на 
родопската покрайнина към вътрешността на страната, но и нишка, която отвежда 
към първични трако-славянски извори. Почитатели на този начин на пеене са не само 
българи, а и много чужденци. Традиционно е провеждането на Национален 
фолклорен фестивал, в който участват самодейци от всички фолклорни области в 
България и чуждестанни групи. 

 Възстановка на местния празник „Адрелез- Гергьовден". Гордост на града са 
върховете Свети Илия и Света Неделя. Според поверието Илия и Неделя били брат и 
сестра, живеели през турско робство. Те отказали да приемат исляма и били изгорени 
на клада. На връх Света Неделя на всеки 6 май-Гергьовден или Адрелес (както се 
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нарича празникът в Неделино) се организира малък събор.През 2004 г. е направена 
възстановка на местния празник „Адрелез”, който оттогава всяка година се празнува. 

10.2. Места за настаняване 

По данни от НСИ към 2015 г., общината е разполагала с 10 легла/места разположени в 1  
хотел, като в общината са реализирани за годината само 311 нощувки. Тази официално 
информация изкривява реалната картина на настанителната база в общината, която е 
представена от:    

 Хотел „Елит”, гр. Неделино разполага с 14 стаи за нощувка - двойни, тройни, спални 
и един апартамент. Предлага на гостите си още конферентна зала, бар с лятна 
градина, детски кът, плувен басейн и магазин. 

 Хотелски комплекс „Замъка SBN”, гр. Неделино. Комлексът разполага с хотелска 
част, която включва единични, двойни стаи и апартаменти. Разполага с хеликоптерна 
площадка, 2 ресторанта, места за спорт, открит басейн, охраняем паркинг, два бара и 
конферентна зала. 

 Хижа “Шадийца” е разположена между гр.Мадан и гр.Златоград с надморска 
височина 1150 м. представлява едно изключително богатство на природата. От нея се 
открива невероятна панорамна гледка.  Хижата е построена от през 1971 г. от 
“Горубсо”. При ликвидацията на рудодобива е закупена от бизнесмените Георги 
Гемов и Магдалена Чаликова.  Сградата е масивна, триетажна с капацитет 60 места, 
водоснабдена, електрифицирана, с локално парно отопление, ресторант с родопско 
кухня, винарна, лоби бар и др. 

Фиг. 6. Хижа „Шадийца“ 
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Изградената настанителна база на територията на общината въпреки наличния си потенциал 
все още има ограничен капацитет и не предлага услуги с висок стандарт. Необходимо е да се 
създадат условия за по-пълноценно използване на туристическия потенциал, като се 
подобрят общите условия за развитието на туризма като приоритетен отрасъл на 
общинската икономика. Необходими са мерки за подобряване на транспортния достъп до 
културните паметници, възстановяване и подготовка на самите паметници за посещения на 
туристи, реклама на туристическите продукти на територията на общината. 

Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти би създало 
благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти  в сферата на туризма. 

10.3. Прогноза за развитие на туризма 

В ОПР на община Неделино 2014-2020 г. за развитието на туризма са определени 4 
конкретни мерки:  

Мярка:  Съчетаване на природните и историческите дадености за формиране на 
комплексен и устойчив туристически продукт. Създаването на културно-туристически 
маршрути. Превръщането на Община Неделино в туристическа дестинация и 
позиционирането й в общия туристически продукт на региона може да се основава на 
следните продукти – културен туризъм, екотуризъм, фестивален туризъм, спортен туризъм и 
селски туризъм. 

Мярка:  Осигуряване на мрежа от информационни и посетителски центрове, средства 
за туристическа информация. Мярката предлага начин за преодоляване на проследения 
проблем за липсата на достатъчно информация за местните забележителности. 
Съществуващите информационни и посетителски центрове не предоставят нужната 
информация и не предразполагат към посещението на следващи обекти и цялостно 
възприемане на местната история. Необходимо е коректното проектиране, изграждане и 
адекватно разполагане на посетителски центрове, предоставящи необходимото 
туристическо обслужване и условия за престой. Аналогично, системата от средства за 
градска ориентация, насочващи туристическите потоци, но и провокиращи интереса на 
местните жители, трябва да се реализира без да нарушава естетическите качества на средата.  

Мярка: Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите инициативи в 
сферите на преработващата промишленост и туризма. Инструменти за насърчаване на 
малкия и средния бизнес са популяризирането на създадените продукти и услуги, като част 
от традициите на неделинската индустрия. Съществена задача е въвеждането на регулярен 
механизъм за сертифициране на новите продукти. Спрямо туризма, задължителен е 
целенасочения подход към неговия маркетинг и представяне на национално и 
международно ниво. 

Мярка: Представяне и популяризиране на местните обичаи и занаяти. Актуалният 
културен календар на общината включва ежегодни прояви за представяне на местни, 
национални занаяти и продукти. Необходимо е утвърждаването, развитието и 
разширяването обхвата на провежданите събития. Към мярката се присъединява и 
съхраняването или възстановяването на специфични за региона занаяти чрез финансови и 
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институционални стимули за изграждането на занаятчийски работилници и обособяването 
на подходяща среда за реализация на продукцията. 

По важни проекти за реализиране на мерките са:  

 Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и 
природните забележителности на Община Неделино; 

 Участие на общината в туристически представения и договаряния в страната и 
чужбина; 

 Изграждане на музей на местния бит, фолклор и култура; 
 Изграждане на търговско-етнографски комплекс; 
 Организиране на реклама на туристически продукти с „Неделинска марка“; 
 Представяне и популяризиране на местните обичаи; 
 Представяне и популяризиране на местните занаяти; 
 Изграждане на местни занаятчийски работилници; 
 Разработване и партниране по проекти с над общинско значение и организиране на 

съвместни мероприятия в областта на местните занаяти.  

Планът предвижда изграждане на над 10 туристически пътеки, по важни от които са:  

 Проектиране,изграждане и маркиране на трасета на парк за планинско колоездене 
„Велопарк Неделино“, маршрути за маунтин байк с различни нива на трудности; 

 Изграждане на туристическа пътека местен път с. Бурево – местността „Бездънника“ 
и създаване на интегриран туристически продукт.  
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11. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

11.1. Комуникационно-транспортна инфраструктура 

Обвързаност 

Връзките на община Неделино със съседните общини и областния център се осъществяват 
чрез третокласната пътна мрежа (Златоград, Ардино, Смолян) и чрез общинските пътища 
(Мадан, Джебел). Характерно за общината е преминаването на само един републикански път 
през територията, което я прави недобре обвързана в регионален план. 

Отстоянието на общината от Пловдив, където се намира най-близкото летище е 154 км, като 
връзката се осъществява посредством второкласни пътища – през Чепеларе или през 
Кърджали. Въпреки относително краткото разстояние, поради терена и състоянието на 
пътища са необходими около 3 часа за преодоляването му.  

Разстоянието между гр. Неделино и областния център гр. Смолян е 63 км. Община Неделино 
се явява гранична за областта, поради което липсва директна връзка с областния център.Тя 
се осъществява по третокласния пътIII-8652, като вариантите са 2 – от юг през Златоград и 
посредством пътищата III-867 и II-86или на север чрез път III-865. Разстоянието до Смолян 
се пътува за час и половина, което подсказва за изолираността на община Неделино. 

Община Неделино, също като цялата област Смолян, не е свързана с републиканската жп 
мрежа. Най-близката жп гара се намира в Кърджали.  

Класификация на пътната мрежа  

Характерна за Община Неделино е липсата на пътища от висок клас. Ниската категоризация 
и лошото експлоатационно състояние на пътищата затрудняват достъпа на населението до 
концентрацията на работни места и услуги.  

» Републиканска пътна мрежа 

Републиканската пътна мрежа в община Неделино се състои от един третокласен път – 
III-8652(Бял Извор – Падина – Неделино –III-867 – Златоград), преминаващ по направление 
север-юг с дължина на трасето, което попада в общината - 15, 9 км. Това е най-значимият 
път за общината - по него се осъществяват връзките с двата най-близки областни града – 
Смолян и Кърджали.  

» Общинска пътна мрежа 

Общинската пътна мрежа в община Неделино е с дължина 180,5 км, от които 125,5 км са 
признатите, но неутвърдени общински пътища (отбелязани на схема Комуникационна 
транспортна система като такива). В утвърдената общинска мрежа влизат 9 пътя с дължина 
50 км: 

 SML1171 - път III-8652 – Средец; 
 SML2103 - път III-8652 – Старцево (Златоград) – Белите камъни – общинска граница 

Златоград-Неделино – Дуня; 
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 SML2172 – SML1171 – Изгрев; 
 SML3170–Неделино – Козарка – Тънка бара; 
 SML3178 – SML3170 – Ангелови колиби – Върлино; 
 SML3181–SML3170 – Еленка – мах. Стамово; 
 SML3183- III-8652 – Имамски колиби; 
 SML3186 – SML2173 – Караиванови колиби; 
 SML3189 - SML2173 – Шеменски колиби; 
 SML3194 - III-8652 – Хаджиеви колиби. 

Състояние на пътната мрежа  

Състоянието на пътната мрежа в общината е силно влошено. Една от причините за това е 
хълмистият релеф. Множеството хоризонтални и вертикални криви на пътищата прави 
поддържането им в зимни условия силно затруднено. Липсват отводнителни и укрепителни 
съоръжения и вертикална и хоризонтала маркировка и сигнализация.  

Републиканският път, който преминава през общината е асфалтиран, но в лошо състояние. 
Пътят е труден за поддържане в зимни условия, тъй като включва много изкачвания и 
преминавания през проходи.  

Преобладаващата част от общинската пътна мрежа също е в лошо или много лошо 
екслоатиционно състояние – част от пътищата са без настилка или с макадам. Всички 
общински пътища се нуждаят от реконструкция или рехабилитация, а сегашното им 
състояние предпоставя пътни инциденти и затруднява комуникациите. Някои пътища се 
нуждаят от преоразмеряване на габарита, но в много от случаите релефът не позволява или 
оскъпява прекомерно подобни начинания. 

Основни изводи 

Дотъпът до територията на Община Неделино се осъществява единствено от автомобилен и 
автобусен транспсорт.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.  

В регионален план, стратегически важно за общината е изграждането на междуобщинския 
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)“. С изграждането му ще се подобри значително достъпа до гр. Златоград, 
откъдето да се осъществява връзката със Смолян и Р Гърция и достъпа до гр. Кърджали, 
връзката с който се скъсява с 30 км.  

Транспортната инфраструктура е основен фактор за регионалното развитие, за 
конкурентноспособност и сближаване, поради което подобряването ѝ е една от основните 
задачи на ОУПО Неделино. В предложенията на плана са търсени възможности, както за 
подобряване на междуобщинските връзки, така и за осигуряване на по-лесен достъп между 
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отделните населени места в общината и между общинския център и дисперсно 
разположените махали.  

11.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

Община Неделино  е разположена в Южната част на България, на границата между  
Западните и Източните Родопи. Общината се намира в югоизточната част на Област 
Смолян. С площта си от 102,252 km2 заема последното място сред 10-те общини на 
областта, което съставлява 3,2% от територията на областта. Границите ѝ са следните: 

• на юг – община Златоград; 
• на запад – община Мадан; 
• на север – община Ардино, Област Кърджали; 
• на изток – община Джебел, Област Кърджали. 
 
Релефът на общината е ниско и средно планински . 
Средната надморска височина се движи 500 и 850  м.  

Общината  е сформирана от 16 населени места с общо население от  8172  броя жители  (към 
31.12.2015 г.)        
  
 
Водоснабдяване 

 
Всички населени места на територията на Община Неделино  са водоснабдени, като 

само водоснабдяването на гр.Неделино и село Гърнати  се осъществява -  поддържа   и 
експлоатира   от ВиК операторът. Всички останали населени места са обезпечени в една или 
друга степен с водоснабдителна система, която се стопанисва от Община Неделино, 
респективно от съответните кметства. Процентът на свързаност на населението е : 

 за гр.Неделино  : 
- към водоснабдителната мрежа – 99 %; 
- към канализационната мрежа – 60 %; 
-   

 за с.Гърнати : 
- към водоснабдителната мрежа – 100 %; 
- към канализационната мрежа –0%; 

 
Останалите селища  се захранват от собствени водоизточници.  
Водоснабдителни  системи са  изпълнявани през годините, паралелно с 

разрастването и благоустрояването на населените места.  
Документацията  за съществуващите водоснабдителни системи е много оскъдна и 

проблемът не е само технически – липса на подземен кадастър, паспорти на съоръженията и 
т.н. Проблемът има и съществен правен аспект – документи за собственост, земеделски и 
горски земи с ограничено право на ползване, разрешение за водоползване, санитарни 
сертификати и т.н.    

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. 
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  На опорния план са показани  приблизително точно трасетата  и местата на 
съществуващите водоснабдителни съоръжения, като  в процеса на доразработване на  ВиК 
схемата би могло да се направи корекция на  установени неточности. 

 
 

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 .  

 
Към проблемите свързани с водоснабдяването, канализацията и пречистването на 

водите на Община Неделино по-често се подхожда като към местен проблем и се решават от 
местните управленчески структури, дори от един стопански субект. 

 
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. 
 

Съоръженията включени в централното водоснабдяване и поддържани от ВиК 
оператора  могат да бъдат обобщени както следва: 

                                                                                                                                               Табл.1 
Съоръжение Количество Бележки 

Водоснабдяване 

ПСПВ 0 
Няма, качествата на водата отговарт на 
изискванията на стандарта. Водата се 
обеззаразява 

Водоизточници 6 бр. 
Извори, От тях 3 нямат разрешителни за 
водоползване 

Помпена станция 1 бр. ПС Крайна 

Водопроводи 11.5 км 
Азбест цимент: 6,70км; стомана: 4,80 км; 
Процент на свързване- 98% 

Резервоар 4бр. Общ капацитет: 1775м³ 
Канализация  

ПСОВ - Няма изградена 
Помпена станция - няма 

Канализация 11,59 км. 
Смесена система. Процент на свързаност 
50%. 
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Списък на населените места в община Неделино по официални данни от НСИ 
 

                                                                                                                                                       Табл.2 
 

1.  
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Основно населението  на общината е съсредоточено  в гр.Неделино, като това 

живеещо в селата много бързо намалява. Основните фактори за бързия спад са отрицателния 
естествен прираст, застаряването и силния отрицателен миграционен баланс.  

В следствие на горната негативна тенденция, някои населени места са загубили над 
50% от постоянното си население.  

Това  е причина да считаме, че в близките години  още по-силно ще продължава да 
намалява водопотреблението  на вода. 

Поради липсата на данни за водоснабдяването на малките населени места  всички 
направени характеристики за водопотреблението и развитието на водопроводната мрежа са  
подобни на тези на други малки населени места, обслужвани от ВиК оператора. 

 
 

Състояние на водоснабдителните и канализационни системи в Община Неделино. 
Водоснабдителни системи .Водоизточници . 

 
 

ОПИСАНИЕ   НА  СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ :  
   

 Община Неделино е съставена от гр.Неделино и още 15 други  малки населени 
места. Всички населени места са водоснабдени ,което представлява високо ниво на достъп 
до  питейна вода.  

 
Характерното за тази община е ,че единствено водоснабдителните системи на 

гр.Неделино и с.Гърнати се стопанисват и експлоатират от  ВиК оператора  „ВиК” ЕООД-
Смолян.  

Име Население 
(брой по постоянен адрес) към 21.12.2015 г. 

Гр. Неделино 4541 
с. Бурево 144 
с. Върли дол 239 
с. Върлино 195 
с. Гърнати 373 
с. Диманово 176 
с. Дуня 45 
с. Еленка 223 
с. Изгрев 275 
с. Козарка 210 
с. Кочани 240 
с. Крайна 102 
с. Кундево 359 
с. Оградна 310 
с. Средец 605 
с. Тънка бара 135 
Общо  8172 
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За тези две населени места може да се приеме, че водоснабдителните им системи 
осигуряват  на 100 % централно питейното водоснабдяване и в частична степен 
противопожарното водоснабдяване.  

Вътрешната мрежа на гр. Неделино е разделена на три зони, а водоснабдяването на 
двете махали на с.Гърнати също е зонирано.   

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

/община Неделино/. Попената 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.  

o 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-125 мм  етернитови. 
След резервоара , хранителната тръба е подменена с PEHD ф 90 мм. 

 Каптаж „Кандрев Дол“ – през последните години е изключен от  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-130 
мм  до Ф-160 мм,  с обща дължина около 12 км.  

Около  горецитираните  водоизточници няма  учредени санитарно-охранителни 
зони.  

 с.Гърнати 
 
село  Гърнати  се водоснабдява  от няколко  каптирани водоизточника , 

разположени  над селото.  
 Каптаж „Алада” -Основен водоизточник, разположен североизточно на около 3500 

м с дебит от 0,6 л/сек. до 1,0 л/сек. Изпълнен  с етернитови тръби Ф-60 мм; 
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Довеждащият водопровод е изграден преди повече от 50-60 г. и подлежи на основна 
реконструкция. 

 Каптаж „Куртево“ , с дебит от 0,3-до 0,500 л/с. Дължината на довеждащия 
водопровод до резервоара  ниска зона е приблизително 800м. Вид на тръбите Ф-60 
мм  етернитови. Влива се направо във водопроводната мрежа. 

 Вътрешната водопроводна мрежа на селото е реконструирана –подменени са старите 
етернитови и поцинковани водопроводи с водопроводи полиетилен висока плътност. 
По мрежата има единични пожарни хидранти, обезпечаващи противопожарното 
водоснабдяване. Осъществено е зониране на ВВМ. 

 
 Останалите населени места   
 
Водопроводните системи / водоизточници, външни водопроводи, резервоари и 

селищна водопроводна мрежа / на останалите населени места се стопанисват от Община 
Неделино,  от местните кметства.  

Тези водоснабдителни системи изостават в техническо и организационно 
отношение, въпреки, че някои от селата имат подменена водопроводна мрежа / частично или 
изцяло/.  

Водоснабдителните системи на селата са изградени основно през 60-те и 70-те 
години на миналия век. Тръбите са основно етернитови, а напорните участъци – стоманени.  

 Населените места като село Върлино и село Гърнати,   са с подменени  на 100%, 
водопроводни мрежи , като  вкл. необходимата система от пожарни хидранти.  

Село Еленка се доближава до тези две села с около 80% подменена водопроводна 
мрежа, респ. нови арматури и хидранти.  

Останалите населени места: Тънка бара, Козарка, Крайна, Изгрев, Кундево, Средец, 
Бурево, Оградна, Върли дол, Кочани и Диманово се обслужват от стара етернитова и 
частично стоманена водопроводна мрежа.  

Трябва да се отбележи  че външната довеждаща водопроводна мрежа  е изградена 
основно от етернитовите тръби Е60,Е80,Е100 което само по себе си е показател за честотата 
на възникналите аварии по трасета на водопроводите. 

 
 Водоизточниците са основно три типа:  
 каптирани местни извори,; 
 дренажни водохващания ; 
 шахтови вододобивни кладенци.  
Всички водоизточници се захранват основно от плитки подземни води , 

включително  и шахтовите кладенци   в плитката речна тераса на р.Неделинска.  
В тази връзка, водоизточниците се определят като непостоянни ,с променлив 

капацитет през   годината  и това е  проблем за генерално решаване на водоснабдяването на 
територията на общината.   

За по-голяма част от населените места водоснабдяването е гравитачно.  
Помпажно е  водоснабдяването  за с.Козарка, с.Крайна и махала Колибите на 

с.Диманово.  
 
 

Неусвоени водоизточници. Проблеми свързани с водоснабдяването 
 
Населените места в община Неделино са отдалечени едно от друго, разположени  по 

южните склонове и долове на западните части на Източните Родопи . 
Това разположение е предпоставка всяко отделно населено място / с изключение на 

Крайна – Козарка/  да се разглежда като отделна водоснабдителна група.  
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Това обстоятелство увеличава риска от обезпечаване на питейно-битовото  
водоснабдяване. Оптималният вариант при бъдещото проектиране трябва да се търси в 
окрупняване на водоснабдителните групи и осигуряване на еднаква сигурност на 
водоподаването към всички населени места.  

Като цяло, работата на съществуващите водоснабдителни  системи може да се 
определи като задоволителна.  

В бъдеще трябва да се осигури за всяко населено място необходимото като обем и 
качество водно количество, за питейно-битово водоснабдяване и за противопожарни нужди , 
като не се пренебрегва    ръскът от  прекалено скъпи  технически решения.  

 
Гарантирано целогодишно водоподаване трябва и може да се реализира чрез 

развитие на общият баланс на водите и реализацията на нови водоизточници и мрежи, както 
и чрез техническа и организационна централизация на целия процес.  

На територията на община Неделино, съществуват  каптирани извори,  които не са 
включени във водоснабдителните системи на населените места. Съществуват и непроучени  
и не включени във водоснабдителните системи извори и каптажи. За тях е необходимо да се 
извърши проектно проучване и да се изготви хидрогеоложки доклад, който да определи  
наличните водни количества , които могат да се използват за питейно-битови нужди. 

 
Необходими водни количества  

 
Поради трайно наблюдаваният през последните 15 и повече  години отрицателен  

прираст и силната миграция на населението на територията на община Неделино,  приемаме 
броят на сегашните жители на общината – 8172  бр. за  оразмерителен  за края на 
експлоатационния период. 

 
В табличен вид  по-долу са представени  необходимите водни количества. 
 Същите  ще се подсигурят от съществуващите и експлоатирани към момента 

водоизточници.  Спазвайки  изискванията на Наредба №2  за проектирани , изграждане  и 
експлоатация  на водоснабдителните системи от 2005 г.,  за  Община Неделино са приети  
следните норми  : 

• водоснабдителна норма  q=150  л/ж/ден 
• коефициент на денонощна неравномерност -  К1 = 1,50 
• коефициент на часова неравномерност – К2 = 2,0 

табл.3 
 

№ нас.място жите
ли qн Q ср Загуби 20% К 

дн 
К 

час  
Q макс.д Q макс.ч 

л/д м3/д л/с л/д м3/д л/с м3/д л/с м3/д м3/ч л/с 

1 Гр. Неделино 4541 150 681150 681.15 7.88 136230 136.23 1.58 1.5 2.0 1158 13.40 1498.5 62.44 
17.3

4 

2 с. Бурево 144 150 21600 21.6 0.25 4320 4.32 0.05 1.5 2.0 36.72 0.43 47.52 1.98 0.55 

3 с. Върли дол 239 150 35850 35.85 0.41 7170 7.17 0.08 1.5 2.0 60.945 0.71 78.87 3.29 0.91 

4 с. Върлино 195 150 29250 29.25 0.34 5850 5.85 0.07 1.5 2.0 49.725 0.58 64.35 2.68 0.74 

5 с. Гърнати 373 150 55950 55.95 0.65 11190 11.19 0.13 1.5 2.0 95.115 1.10 123.09 5.13 1.42 

6 с. Диманово 176 150 26400 26.4 0.31 5280 5.28 0.06 1.5 2.0 44.88 0.52 58.08 2.42 0.67 

7 с. Дуня 45 150 6750 6.75 0.08 1350 1.35 0.02 1.5 2.0 11.475 0.13 14.85 0.62 0.17 

8 с. Еленка 223 150 33450 33.45 0.39 6690 6.69 0.08 1.5 2.0 56.865 0.66 73.59 3.07 0.85 
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9 с. Изгрев 275 150 41250 41.25 0.48 8250 8.25 0.10 1.5 2.0 70.125 0.81 90.75 3.78 1.05 

10 с. Козарка 210 150 31500 31.5 0.36 6300 6.3 0.07 1.5 2.0 53.55 0.62 69.3 2.89 0.80 

11 с. Кочани 240 151 36240 36.24 0.42 7248 7.248 0.08 1.5 2.0 61.608 0.71 79.728 3.32 0.92 

12 с. Крайна 102 152 15504 15.504 0.18 3100.8 3.1008 0.04 1.5 2.0 26.357 0.31 34.109 1.42 0.39 

13 с. Кундево 359 153 54927 54.927 0.64 10985 10.985 0.13 1.5 2.0 93.376 1.08 120.84 5.03 1.40 

14 с. Оградна 310 154 47740 47.74 0.55 9548 9.548 0.11 1.5 2.0 81.158 0.94 105.03 4.38 1.22 

15 с. Средец 605 155 93775 93.775 1.09 18755 18.755 0.22 1.5 2.0 159.42 1.85 206.31 8.60 2.39 

16 с. Тънка бара 135 156 21060 21.06 0.24 4212 4.212 0.05 1.5 2.0 35.802 0.41 46.332 1.93 0.54 

 ОБЩО  8172               
 
 
 
Главни  външни водопроводи. Схема на съществуващо водоснабдяване. 

 
На ВиК схемата са обозначени всички съществуващи  външни водопроводи  и 

съоръжения за населените места на общината.  
Можем да обобщим, че голяма част от външната водопроводна мрежа е изградена 

от  етернитови  и стоманени тръби  с изтекъл амортизационен срок.  
Трасетата през които преминават водопроводите ,понякога  са на труднодостъпни 

места, през гористи територии и отстраняването на авариите е трудоемко и отнема понякога 
повече  време.  

Като част от необходимите мерки за подобряване на водоснабдяването  са 
подмяната на вътрешната и външната водопроводна  мрежа, респективно  намаляване на 
загубите на вода.  

 
 

Резервоари 
 
Голяма част от  външните водопроводи се включват директно във вътрешната 

водопроводна мрежа на населените места. По този начин не се гарантира акумулирането на 
водата и рационалното и’ използване.   От  наличните резервоари( за по-голяма част липсват 
данни за точния им обем), повечето не отговарят на изискванията на Наредба Наредба № І-з-
1971/29.10.2009 г за строително-техническите правила  и норми  за осигуряване на 
безопасност при пожар  /ДВ бр.96 от 04.12.2009 год./.   

Съгласно чл. 172 от Наредба № 2 необходимият обем трябва  да  бъде  сума от  
регулиращия обем , обема за ПП нужди  и аварийни нужди.  

 
Приели сме всички  водоснабдителните системи да бъдат  втора категория, с 

изключение на гр.Неделино-първа категория. 
В таблица №4 са показани таблично  необходимите изчислителни обеми на 

водоемите(резервоарите) по населени места. 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ ОБЕМ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ 
 

         Табл.4 
№ 

 
нас.място Q макс.д P,% Wрег Qпп Wпп Wав Wоб Wналични 

м3/д  м3 l/s м3 м3 м3 м3 
1 Гр. Неделино 1158 0.4 463.18 20 216 324 1003 1900/600+600+700/ 
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2 с. Бурево 37 0.25 9.18 5 54 6 70 100 

3 с. Върли дол 61 0.25 15.24 5 54 11 80 няма данни 
 

4 с. Върлино 50 0.25 12.43 5 54 9 75 140 
 

5 с. Гърнати 95 0.25 23.78 5 54 17 94 125 
 

6 с. Диманово 45 0.25 11.22 5 54 8 73 100 
 

7 с. Дуня 11 0.25 2.87 5 54 2 59 няма данни 
 

8 с. Еленка 57 0.25 14.22 5 54 10 78 100 
 

9 с. Изгрев 70 0.25 17.53 5 54 12 84 150 
 

10 с. Козарка 54 0.25 13.39 5 54 9 77 150 
 

11 с. Кочани 62 0.25 15.40 5 54 11 80 - 

12 с. Крайна 26 0.25 6.59 5 54 5 65 - 

13 с. Кундево 93 0.25 23.34 5 54 16 94 - 

14 с. Оградна 81 0.25 20.29 5 54 14 88 40 

15 с. Средец 159 0.25 39.85 5 54 28 122 20+20 

16 с. Тънка бара 36 0.25 8.95 5 54 6 69 - 

 
Най-общо  може да се заключи ,че изградените резервоари за населените места в 

общината  са недостатъчни на брой и  с недостатъчни  обеми, съгласно изискванията на 
Наредба №І-з-1971/29.10.2009 г.за строително-техническите правила и норми  за 
осигуряване на безопасност при пожар   

В окончателният проект ще се разработят подробни  и прецизни  изчисления  за 
всяко населено място в общината. 

 
Нови  зони за допълнително водоснабдяване  

 
 На този етап не се предвиждат нови водоснабдителни зони.  
След предварително обследване съществува теоретична възможност за  включването на  
нови водоизточници към бъдещи водоснабдителни  зони . 
 
Съществуваща канализация. Проектно решение  и пречистване на отпадъчните води   

 
В община Неделино делът  на отвежданите и пречистваните отпадъчни води е по-

нисък в сравнение с останалите общини на област Смолян и общината спешно се нуждае от 
изграждането на система за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. 

Единствено гр.Неделино разполага с частично изградена канализационна система,    
обслужвана и експлоатирана от ВиК оператора –ВиК ЕООД Смолян. 

Към настоящия момент за града( и на територията на общината ) няма и изградена  
пречиствателната станция за отпадъчни води.  

Предстои да се доизгради главният градски колектор и  второстепенните  
канализационни клонове. 

Съществуващата канализация е гравитачна, от смесен тип. Приемник на 
пречистените води е р.Неделинска- определена като приемник II категория. 

 В останалите селища на общината  заустването на  битово-отпадъчните води става в 
частично изградени малки колектори, локални септични или изгребни ями   или в  
прилежащите дерета и реки  , преминаващи през населените места. 
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В окончателния проект на ОУП ще се покажат по-конкретно схемите на бъдещите 
канализационни колектори и ПСОВ .  

 
Третиране и отвеждане на отпадъчните води 

 
За община Неделино може да се обобщи, че отпадъчните фекални и битови води се 

заустват най-често в локални попивни ями или в  прилежащите реки и малки дерета. 
Регистрирани са единични пречиствателни съоръжения/ обикновено към 

производствените сгради – цехове на хранително-вкусовата промишленост, автомивки и др./ 
 За намаляване на негативните последствия върху околната среда, причинени от 

нерегламентирани зауствания  на фекално-битови отпадъчни води  в река Неделинска  , 
респективно вливащите се в нея притоци и  дерета, които са естествени водоприемници  се 
препоръчват за реализиране на следните   мероприятия: 

 Проверки на място на съществуващите и новоизграждащите се обекти, 
потенциални замърсители, с цел  недопускане на екологични замърсявания на 
водоприемниците над допустимите. 

При доказана необходимост,  за всеки един обект да се изиска изграждане на     
локални водоплътни изгребни ями, като собствениците или ползвателите им ,периодично да 
почистват съгласно действащите канализационни  наредби. 

Почистването на водоплътните изгребни ями от събралите се  отпадъчни води, 
извозването им и пречистването им в пречиствателни станции  за отпадъчни води се 
осъществява от действащият на територията ВиК оператор. 

Всеки собственик, наемател или ползвател на изграден обект в устройствената зона, 
следва да сключи договор  за услугата с ВиК оператора. 

 
Изграждане на централна канализационна система   

 
За в бъдеще община Неделино е наложително да се включи активно в  

кандидатстването по различни програми, финансиращи проучването, проектирането и 
изграждане на ПСОВ за гр. Неделино и селищни канализации на територията на общината. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  
  Заложени в ОУП на Община Неделино бъдещи мерки, касаещи  отвеждането  и 
третирането на отпадъчните води  целят : 

 
• Опазване на околната среда, чрез защита и подобряване на качеството на 

повърхностните  и подземните води ; 
• Изграждане  на селищни канализационни колектори  за малките села – при 

доказана технико-икономическа необходимост и социална поносимост на услугата –
отвеждане на отпадъчните води. Важно е много внимателно да се определи рискът от 
прекомерното инвестиране в инфраструктурата за отпадъчни води!!! 

•   Изграждане на локални пречиствателни станции за отпадъчни води,(за 
агломерации под 10 000 жители) само при доказано замърсяване, определено чрез 
показателя  БПК5 за 1 екв.ж. по-голямо от определеното към момента -60 гр.!!! 
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11.3. Електроенергийна инфраструктура 

 

     Настоящата разработка се изготвя на основата на планово задание на Инвеститора 
– Община Неделино, съобразно разработения  общ устройствен план на територията на 
Община Неделино и третира състоянието на енергийната инфраструктура и възможностите 
за осигуряване на надеждно и качествено електрозахранване на настоящите и бъдещите 
потребители в региона. Проекта обхваща землищата на с. Козарка, с. Тънка бара, 
с.Средец,с.Гърнати, с.Бурево, с.Кундево, с.Гърнати, с.Диманово, с.Изгрев, 
с.Еленка,с.Върлино,с.Козарка и с. Върли дол, като терена е хълмист с надморската височина 
варираща от 500  до1200м.      Климатичните условия на територията са типични предимно 
за III и IV  климатичен район от гледна точка за механичното оразмеряване на 
електропроводите и се характеризират със сравнително висока скорост на вятъра 25-30 м/с. 
Електроенергийната мрежа е съставена предимно от въздушни ел. проводи 20 kV, кабелни 
проводи 20kV, предимно в Неделино, възлови станции, понижаващи трафопостове и мрежи 
НН-предимно въздушни. 

  
Съществуващо положение на електрическата мрежа 

     Електрификацията в региона 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. Основен 
захранващ източник е подстанция 110/20kV – Подстанция „Златоград“, през ел.проводите 
„Неделино“ и „Старцево“. Осигурена е и връзка с Подстанция „Конски дол“ , чрез ел.провод 
„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“ .  

С промяна на икономическите условия в страната се забелязва постоянно 
обезлюдяване на региона и по интензивно на малките населени места. Забелязва се спад и в 
леката промишленост, която дава отражение върху консумацията на електроенергия, водеща  
до  спад  в консумацията през годините на икономическият преход след 1990г . 
Собствеността на съоръженията в района е предимно на електроразпределителното 
предприятие -  „Електроразпределение Юг“ КЕЦ Златоград.  

   
Цели и задачи на настоящият проект 

Основна задача и предмет  на настоящата документация е да се анализира 
състоянието на електроенергийната мрежа и преценка на възможностите и необходимостите 
от осигуряване на ел. енергия на настоящите и бъдещи  потребители на ел. енергия, както 
при нормални така и при аварийни ситуации на енергийната инфраструктура. 

Да се посочат и отразят основните съществуващи съоръжения, имащи определящо 
влияние по отношение енергийното подсигуряване на региона и устройствените зони, като 
се осигурят  безопасни отстояния и сервитутни зони за нормалното им функциониране.Да се 
определи необходимостта от изграждане и вида на нови ел. съоръжения за обезпечаване на 
нови мощности. 
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Прогнозни електрически товари. 
   Прогнозирането и  развитието на електроенергийните товари на този етап е твърде 

непосилна, дори несериозна задача, имайки предвид общият характер на разработката, както 
и времевият обхват. Определено може да се каже, че развитието и размера на ел. товари,  ще 
е пряко обвързано с икономическите фактори и миграционни процеси в региона. Важно е да 
се отбележи, че трайната и все по засилваща се тенденция на обезлюдяване на областта в 
последните 20 години, както и застаряващото население, логично води до спад на 
икономически активното население и на битовото потребление на ел. енергия  . Не на 
последно място трябва да се спомене и постоянното развитие и навлизане на енергийно-
ефективни технически решения и технологии, които също имат отношение към намаляване 
на електропотреблението. 

От друга страна леката промишленост в региона липсва тежка промишленост или 
рудодобив , а леката промишленост е със затихващи тенденции и се забелязва изнасянето й 
към големите градове.   

От всички гореспоменати аргументи може да се заключи , че електрическите товари 
бележат траен спад през последните години и липсват обективни фактори към момента , 
които да променят тази тенденция в обратна посока. В същото време през последните 
години  съществуващата електроенергийна инфраструктура непрекъснато се модернизира и 
поддържа , чрез използване на по-модерни и по-надеждни материали и технологии, 
осигуряващи по висока надеждност на електрозахранването  , ремонтопригодност  и 
осигуряване на по големи преносни възможности.  

 
Източници на ел. енергия осигуряващи ел.мощности в региона  

Възприети са като основни източници на ел. енергия – Възлова станция 20kV 
„Неделино“, захранена от  подстанция 110/20кV “Златоград“, която е разположена в 
гр.Златоград.  

ВС „Неделино“ е захранена  с директна връзка от Подстанция „Златоград“ и  е 
подсигурена допълнително с връзка от ВС „Старцево“ и Подстанция „Конски дол“ ,   
двустранно , като е осигурена резервна връзка в случай на аварийна ситуация.Към момента 
силовите трансформатори в подстанциите имат свободен капацитет и могат да осигурят 
бъдещо натоварване, ако се наложи, а при нужда мрежата 20kV, може да се доразвива, както 
и да се изграждат нови понижаващи трафопостове.  

 
Конфигурация на електрическа мрежа СН -  20 кV. 

• Електропроводи СН 
Въздушните ел.проводи в едно със сервитутните им зони, определени, съгласно 

Наредба 16 са нанесени  на чертежите. Възприет е размер на сервитутната зона, спрямо оста 
на трасето по 5м. от двете страни на трасето за ВЛ 20кV.Изграждането и доразвиването на 
разпределителната мрежа СН и НН ще се изяснява в следващите етапи и в последващи  
градоустройствени разработки,  като в зависимост от инвестиционният интерес и характера 
на терена електроразпределителното предприятие има ангажименти по осигуряване на 
възможности за присъединяване . Всички бъдещи трасета на кабелните проводи 20 kV и НН 
ще се съобразяват с уличната регулация и Наредбата за разполагане на подземни 
съоръжения. 

 
• Трансформаторни постове 
Изграждането на трансформаторните мощности  за трансформация на ел. енергия от 

20 kV на 380V се предвижда да се изпълни, чрез трафопостове тип БКТП, които ще следват 
инвестиционните процеси в региона. Същите са малогабаритни и необходимостта от 
изграждането им ще се определя според условията за присъединяване и Наредба 6 за 
присъединяване,  при сключване на договор за присъединяване с електроразпределителното 
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предприятие. При необходимост от изграждане на трафопост, следва да осигури место от 
порядъка на 7-8м2. 

При избора на местата на БКТП следва да се осигурят техните сервитутни зони 
съгласно Наредба 16, както и автомобилен достъп за механизация с оглед тяхното 
обслужване и монтаж. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предвид всички гореупоменати аргументи и обстоятелства , може да се заключи , че 

съществуващата електроразпределителна мрежа в региона, както  към момента, така и в 
следващите 20-30 години притежава свободен капацитет за развитие и осигуряване на 
нужното енергопотребление на териториите . 

В заключение на настоящата разработка трябва да се отбележи, че същата няма 
претенции да играе ролята на генерален стратегически план за развитието на 
електроенергийната инфраструктура в региона, а по скоро да определи принципно 
състоянието й и необходимостта от изграждане на нови мощности , като  Подстанция 
110/20kV  , както и да осигури възможност за бъдещото развитие на електроенергийната 
мрежа с цел създаване на ясни правила и условия за изграждането на енергийната 
инфраструктура и другите подземни комуникации.  

Съществено важно е да  се нанесе точно съществуващата инфраструктура и да се 
нанесат сервитутните й зони, както и да се избегне хаотичното изграждане на подземната 
инфраструктура,  за което е необходимо настоящият ОУП и съпътстващите го 
специализирани схеми да бъдат съгласувани с всички експлоатационни организации на 
съоръжения в района, като техните становища и настоящите документации да послужат за 
база при следващите фази на проектиране. Не на последно място е важно и участието на 
Община Неделино при изграждането на техническата инфраструктура, като нейното активно 
участие ще бъде гаранция за добри резултати. 
 

11.4. Съобщителна инфраструктура 

Телекомуникационна инфраструктура 

Телекомуникациите на територията на община Неделино се осъществяват от Виваком. 
Всички части на общината са в системата за национално автоматично телефонно набиране. 
Територията на общината е изцяло покрита с мобилни комуникации.  

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. 
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12. ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
НЕДЕЛИНО 

12.1. Прогноза за демографското развитие на община Неделино 

Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население в 
перспектива през определен период. Информационното им съдържание се състои от данни 
за очакваната обща численост на населението по пол и възраст в края на всяка от годините 
на прогнозния период. По своята същност те представляват едно предполагаемо развитие на 
населението, което почива на определени хипотези за очаквана фертилност, смъртност и 
миграционни движения през определения период. 

Глобалните процеси също влияят за съществените изменения в демографското, брачното и 
фертилното поведение на населението. Към тези промени следва да прибавим интензивната 
икономическа емиграция.  

Националният статистически институт (НСИ) е разработил три сценария (хипотези) на  
дългосрочна  прогноза за демографското развитие на страната в перспектива до 2060 година. 
Вариантите на демографската прогноза са съобразени с методологията и количествените 
хипотези за възпроизводствените процеси на населението, разработени от Евростат. И в 
трите варианта се запазват тенденциите към намаляване и застаряване на населението в 
страната и в частност и в област Смолян в състава на която е община Неделино. Тази 
прогноза може да послужи частично при разработване на Общия устройствен план, тъй като 
постановките й немогат да се приложат еднозначно, особено за по-малките общини. Затова 
авторският колектив е изготвил адаптирана прогноза, в която прогнозното население на 
ниво община е изчислено в три варианта-песимистичен, реалистичен и оптимистичен. 

Източници на информация 

Източници на информация, използвани при прогнозата за демографското развитие на 
община Неделино: Национален статистически институт (НСИ), Териториално статистическо 
бюро (ТСБ) гр. Смолан, Агенция по заетостта (АЗ), 

Основната категория на населението, използвана при разработките на прогнозните варианти 
са данните за категорията «обичайно живеещо налично население» в община Неделино 
(база 2015 г.).  То се състои от три основни подкатегории население: обичайно живеещо 
налично население; временно отсъстващи в друго населено място в страната; временно 
отсъстващи от страната.  

Обхват на прогнозата 

Териториален обхват – община Неделино 

Прогнозен период – 2015 –2035  г. 

Модели за демографско развитие 

Базови модели 
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 Песимистичен – (нисък).При този вариант развитието на населението е прогнозирано 
при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в селищата от 
общината; 

 Реалистичен  – (среден, тенденциален).Този вариант се съобразен със сегашното 
социално-икономическо развитие на общината;  

 Оптимистичен - (висок). При този вариант се предполага, че демографското развитие 
ще протича при благоприятни социално-икономически промени в селищата на 
общината. 

Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е икономически и 
социално обусловен, но в основата му са преди всичко демографските фактори – 
раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст. 

Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият стандарт играят 
важна роля за демографското развитие. 

Демографските проблеми на община Неделино са свързани с цялостното й социално-
икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните структури на 
населението - отрицателно естествено възпроизводство, отрицателен механичен прираст, 
влошена полово-възрастова структура на населението, като особено сериозна е 
диспропорцията сред населението в малките и много-малките села. 

Прогнозни разчети 

Разработените прогнози (хипотези) имат конвергентен характер и отразяват общите 
тенденции в демографското развитие на страната и в частност на община Павел баня. 
Тяхната реализация (ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от формите за 
регулиране чрез осъществяваната демографска и социално-икономическа политика в 
страната, а също и от международните икономически условия. Прогнозите са разработени 
на базата на раждаемостта (фертилното поведение на жените), смъртността, естественият и 
механичният прираст. И при трите варианта естественият прираст и  отрицателни, но в края 
на прогнозният период постепенно забавят негативния си ефект. При механичният прираст в 
реалистичния вариант в края на периода е нулев, докато в оптимистичният вариант 
механичният прираст е положителен, но в съвсем малки размери.  И в трите варианта се 
потвърждава тенденцията към намаляване и застаряване на населението.  

Перспективен брой на постоянното население в община Неделино 

Според трите варианта броят на населението в общината ще е следният: 

Табл. 44. Прогнозен брой на населението в община Неделино 2015 – 2035 г. 
Варианти 2015 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен 6340 5550 5150 4750 4300 
Реалистичен 6340 5991 5566 5171 4804 

Оптимистичен 6340 6040 5840 5530 5350 

По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 

Песимистичен – 4 300 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 2 040 д., или с 32.2 %; 
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Реалистичен (Тенденциален- среден) – 4 804 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период 
с 1 536 д., или с 24.2  %; 

Оптимистичен – 5 350 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период съответно с 990  д. или 
с 15.6 %. 

За съответните нужди на ОУП на община Неделино, предлагаме да се работи с 
реалистичния  вариант. 

По отделни селища прогнозата (хипотезата) е следната:  

Табл. 45. Прогнозен брой на население към 2035 г. – вариант реалистичен 
Населени 

места 2015 2020 2025 2030 2035 

Общо 6340 5991 5566 5171 4804 
с.Бурево 90 85 79 73 68 

с.Върли дол 129 122 113 105 98 
с.Върлино 136 129 119 111 103 
с.Гърнати 233 220 205 190 177 

с.Диманово 100 95 88 82 76 
с.Дуня 41 39 36 33 31 

с.Изгрев 171 162 150 139 130 
с.Козарка 101 95 89 82 77 
с.Кочани 156 147 137 127 118 
с.Кундево 235 222 206 192 178 
с.Еленка 122 115 107 99 92 
с.Крайна 59 56 52 48 45 

гр.Неделино 4088 3863 3589 3334 3097 
с.Оградна 168 159 147 137 127 
с.Средец 422 399 370 344 320 

с.Тънка бара 89 84 78 73 67 

12.2. Прогноза за развитието на икономиката на община Неделино 

Десетилетия наред община Неделино е разчитала основно на добре развита шивашка 
промишленост,машиностроене и тютюнопроизводство. В момента машиностроителните 
предприятия са закрити, работят само няколко шивашки цеха, селското стопанство е в 
дълбока криза. Фирма “Стамбули” – най-голямото предприятие  по тъкачество и 
предачество на територията на общината прекрати дейността си.   Възможни са и нови 
опори8, които изискват чиста среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). 
Всичко товаизисква новият общ устройствен план на общината да създаде необходимите 
устройствени предпоставки за ускорен растеж. 

Мотивация за дългосрочна целева концепция за развитието на общината 

При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическото развитие следва да се 
отчете влиянието на комплекс от условия и фактори. Те са свързани с: 

 необходимостта от придаване на нов динамизъм и качество на общината, който в 
значителна степен е резултат от действието на системата “Труд”; 

8 Преработваща индустрия, модерно животновъдство, биологично земеделие, алтернативен 
туризъм; 
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 използването на пространствени и устройствени фактори за реализацията на този 
динамизъм и качество. 

Обективните фактори истимули за такова развитие на икономиката на общината са:  

 Благоприятно географско положение – близост до границата с Р. Гърция; 
 Близост до туристически центрове и курорти с национално значение (Смолян, 

Пампорово, Кърджали / Перперикон /, Златоград); 
 Изградено партъорство с представители на Р.Турция и Р. Гърция на ниво община и 

бизнес - среди; 
 Добри условия за развитие на конвенционално и биологично селското стопанство в 

община Неделино;  
 Трудолюбиво население; 
 Традиции в тютюнопроизводството;  
 Традиции в шивашката индустрия; 
 Агроклиматичните условия благоприятстват отглеждането на топлолюбиви и средно 

топлолюбиви земеделски култури;  
 Добро общо състояние на горските ресурси в общината; 
 Все още добра съхраненост на земеделската земя, възможности за развитие на 

модерно земеделие 
 Наличен свободен промишлен и сграден общински фонд, готов зареализация при 

проява на предприемачески инициативи – 50 дка на територията на гр. Неделино; 
 Финансиране на проекти по европейските програми / ПРСР/ ; 
 Изграждане на преработвателни предприятия за селскостопанската продукция; 
 Използването на местни природни дадености за развитие на биологичното земеделие; 
 Привличане на инвестиции за развитие на биологично и алтернативно земеделие;  
 Възможностите за интегриране на биологичното производство с алтернативните 

форми на туризъм в селските райони 

Бъдещото развитие на общината е свързано с активното сътрудничество и коопериране с 
община Златоград и съседите от Смолянския и  Кърджалийски регион, с отварянето й към 
Европа и света.  

Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 г. определя следната Визия 
„ Община Неделино – средищен център с широки възможности за работа, туризъм и 
отдих. С добре разработени балнеоложки, екологични, природни, археологически и 
културни дадености. Силна лека промишленост, разнообразни услуги, модерно селско 
стопанство, популярна туристическа дестинация. 

Община с отлично подготвени млади хора, способни да предлагат и конкурират своя 
труд и талант в различни краища на европейския югоизток. Община – жизнена, със 
съвременна инфраструктура, гарантираща стабилен стандарт за своите граждани, 
уважаваща своето минало и устремена напред”. 

Формулираната визия се основава на: необходимостта от акцентиране върху традициите на 
общината;  присъствието на хората във визията;  желанието на хората за развита местна 
икономика, осигуряваща добро заплащане и възможности за реализация на образованите 
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млади хора;  важността на доброто управление за осъществяването на развитието на 
общинският център и останалите селища. 

Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските процеси и 
да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община Неделино 
да възстанови икономическата си жизнеспособност и заеме полагаемото си място в област 
Смолян, да навакса значимото изоставане и индустриалния упадък и създаде конкурентни 
предимства от потенциала си. 

Главната цел на Плана за развитие на община Неделино за периода 2014 – 2020 г.  
“Създаване на условия за стимулиране на специфичните за общината сектори, развитие на 
устойчива заетост и създаване на достъпна среда.” 

Общата цел за развитие в периода 2014 – 2020 г. е утвърждаване на облика и 
привлекателността на община Неделино за живот с повишен стандарт, изградени местни 
конкурентни предимства, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси с достъпна и 
изградена среда в града и селата. Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност 
на общината. Необходимо е целенасочено отваряне на пазара за стоки и услуги, като се 
използват възможностите за логистика и предимствата на гео-стратегическото положение на 
община  в близост до Република Гърция. С оглед на поставената обща цел Общинския план 
за развитие на Община Неделино за периода 2014-2020 г. поставя четири основни  
стратегически цели ишест приоритетни области, където следва да се концентрират 
финансовите ресурси и общинските инициативи.Пряко отношение към развитието на 
общинската икономика има: 

Стратегическа цел 2: Икономика на знанието и равните възможности 

Икономически растеж на основата на традициите в производството, научния потенциал 
и активно партньорство между наука и бизнес. 

Тази  цел изразява желаното и постижимото, с оглед на местните дадености, състояние на 
общинската икономика. Целта обединява два основни компонента – интелигентният, но и 
приобщаващият растеж. Предвижда се и отвореността на местната икономика към всички 
социални групи, осигуряваща устойчива заетост и предпоставки за висококачествен и 
достоен живот на всички. 

Приоритетна област 3: Продекти с неделинска марка 

Продуктите с Неделинска марка изразяват идеята за успешна изява на местните дадености и 
представянето им като разнообразие от продукти, привличащо интереса на инвеститори и 
гости на общината. Структурата на приоритета успешно допълва и се съчетава с елементите 
от всички останали приоритетни области. Продуктите с неделинска марка следва да 
символизират уникалните възможности за културен живот, наука и образование, качествен и 
достоен живот в общината. Приоритетът е с насоченост и към четирите стратегически цели. 

Мярка 3.1. Съчетаване на природните и историческите дадености за формиране на 
комплексен и устойчив туристически продукт. 

Очакван резултат: Обособен, ефективно представен и разпознаваем целогодишен 
туристически продукт. 
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Мярка 3.2. Осигуряване на мрежа от информационни и посетителски центрове, 
средства за туристическа информация. 

Очакван резултат: Повишена информираност и достъпност до историческите и природни 
дадености. 

Мярка 3.3. Насърчаване на малкия и среден бизнес и икономическите инициативи в 
сферите на преработващата промишленост и туризма. 

Очакван резултат: Ефективно функциониращи малки и средни предприятия, създаващи 
продукти и услуги с висока добавена стойност. Привлекателни организационни условия и 
физическа среда за предприемачество и нови икономически инициативи. 

Мярка 3.4. Развитие на научна дейност и технологии в сферата на земеделието и 
хранителната промишленост. 

Очакван резултат: Превръщането на Община Неделино в място за развитието на 
планинското земеделие, продуктите от него като суровина за хранителната промишленост 
произвеждаща – биопродукти. 

Препоръчителни задачи: Развитието на научна дейност и технологии в сферата на 
планинското земеделието и хранителната промишленост е в пряко взаимодействие с мерки 
от приоритетната област НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ. В този случай интересът се насочва 
конкретно към изследователската дейност в перспективното съчетание на отраслите 
земеделие и хранително-вкусовата промишленост. Целта е да се изтъкне значимостта на 
земеделието за община Неделино като опит придобит във времето. Необходимо е 
обогатяването на учебната програма в училище за развитието на планинското земеделие, 
както и поддържането на постоянен интерес към него. Стимулирането на качествени 
изследвания и тяхното практическо приложение са основни задачи. Подходящо решение е 
създаването на общински център за компетентност, обединяващи експерти за генерирането 
на иновации. Не на последно място е нужна организация за пазарната реализация на 
иновациите, основаваща се на активно партньорство между науката, бизнеса и Община 
Неделино 

Мярка 3.5. Представяне и популяризиране на местните обичаи и занаяти. 

Очакван резултат: Живи местни обичаи и занаяти, неразделна част от икономическия и 
културния живот на Община Неделино. 

Другите стратегически цели са:  

Стратегическа цел 1: Пълноценна градска среда 

Комфортно обитаване, разнообразно обслужване и условия при ефективно функциониращи 
технически инфраструктури. 

Стратегическа цел 3: Изявени в единно наследство и изкуство 

Съхранени и познати културно наследство и природни дадености, пълноценно включени в 
богат културен живот и местната икономика. 

Стратегическа цел 4: Активна роля в развитието на региона 

Партньорска мрежа за съвместното развитие на общините от Смоленска област. 
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Стратегическите цели са подкрепени от 6 приоритета  със съответните 35 мерки към тях, 
разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка мярка е 
добавено кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за включването й 
в приоритетната област.  Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни 
проекти през целия следващ програмен период.   

Стратегическите цели и приоритети на Плана за развитие на община Неделино за периода 
2014 – 2020 г. са насочени в няколко основни области на въздействие: 

- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – насърчаване 
на предприемачеството и привличане на инвестиции, подкрепа за развитието на 
промишлеността и  селското стопанство за осигуряване на по-високи заетост, доходи и 
жизнен стандарт; 

- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със  специална 
грижа към младите хора – осигуряване на възможности за създаване на качествени работни 
места, професионално образование, ориентирано спрямо нуждите на бизнеса, проникване на 
информационните технологии в средата на обитаване, управление и бизнес, увеличаване 
броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и работа в общината. 

- Подобряване на средата на обитаване – по-добра свързаност - вътрешна между 
населените места в общината и външна – с общинските центрове от областта и съседните 
общини, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на 
природното богатство и културно-историческото наследство; 

- Подобряване на управлението и административния капацитет. Въз основа на тези области 
на въздействие са дефинирани четири стратегически цели, насочени към постигането на 
приоритетите в различни сфери на развитието на общината. 

С плана се предлага стратегия за “ускорен и устойчив растеж”, което ще позволи на 
общината и града  да бъде конкурентоспособен на европейските градове от подобен ранг. За 
целта трябва да се инвестира в човешките ресурси, инфраструктура, нови технологии, 
материални активи и оборудване и пр. 

В тази връзка са предвидени мерки, реализиращи приоритетите на плана на община 
Неделино които ще повлияят върху икономическото развитие и подсистема “Труд”, 
включват изграждането на подходяща бизнес среда; подобряване качеството на човешките 
ресурси; развитие на изследователска дейност, технологично и иновационно развитие на 
общината; доизграждане и модернизиране на техническата и социалната инфраструктура и 
т.н.  

Цели и сценарии/хипотези за икономическото развитие на община Неделино 

Основната цел на икономическото развитие е постигане на ускорен и устойчив 
икономически растеж и създаването на качествена жизнена среда. За това основната 
стратегическа цел на развитието на община Неделино в средносрочен и дългосрочен период 
е: Ефективно използваен на потенциала за устойчиво развитие със стабилни темпове на 
растеж и високи стандарти на жизнената среда при съхранен екологичен баланс. 
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Основната цел съдържа две неотделими сфери: “отворена икономика със стабилни темпове 
на растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на развитието, а втората осмисля 
усилията на хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да се 
преследва успоредно и едновременно в двете сфери. 

Първият вариант на прогнозата, предвижда средногодишни темпове на растеж, около 1.5 
- 2.0 % през целия прогнозен период (2014-2035 г.). По отношение на 
конкурентноспособността на продукцията най-добри перспективи са в подотраслиселското 
стопанство, преработваща промишленост и преди всичко текстилната и хранително-вкусова 
пормишленост, модерен аграрен сектор.  

Вторият (целеви) вариант характеризира темповете и структурата на производството, 
необходими за постигане на едно сравнително високо равнище на развитие. Той е 
разработен при условие на преобладаващо действие на фактори със стимулиращо 
въздействие върху развитието на общинската икономика. Реализацията на втория (целеви) 
вариант предполага наличие на целенасочени управляващи въздействия. Предвидените 
средногодишни темпове в периода (2014-2035г.) по този вариант са определено високи 3.0 - 
4.0  % средногодишен растеж и структура, ориентирана към високоефективни пропорции на 
секторите, отраслите и производствата. И при този вариант производствената структура ще 
включи развитие на преработваща промишленост, модерен аграрен сектор, туризъм. Но 
основният акцент е върху създаване на високопродуктивна и екологично чиста индустрия, 
устойчив туризъм, развитие на балансиран аграрен сектор,  интегриран с хранително-
вкусова индустрия и туризъм.  

И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с динамично развитие. 
Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за развитието на тази 
подсистема. 

Прогнозиране на заетостта 

При разработването на прогнозите за икономическото развитие на община Неделино се 
стъпва на прогнозите за броя на населението, и по-специално на прогнозата за броя на 
икономически активното население на база естествен прираст. 

За целите на Общия устройствен план на община Неделино са направени два варианта на 
прогнозна структура на заетостта с хоризонт 2035 год. Прогнозата за броя на работната сила 
се базира на категорията икономически активно население от 16-65 г., която отчита 
тенденциите в пенсионната възраст.  

Като реалистичен (при наличие на съответни благоприятни предпоставки на инвестиции и 
растеж) се очертава първият вариант. Прави впечатление, че между двата варианта няма 
съществени различия и това се определя от самите тенденции на развитието на една 
съвременна общинска икономика. 

При очертаване на структурата на заетостта на населението по предлаганите сценарии за 
развитие на икономиката на община Неделино са направени следните допускания: 

- Сивата икономика излиза на “светло” – отчитат се реално заетите; 

- Предвидени са промени в структурата на заетостта; 
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- Вторичният сектор остава като перспективен за развитието на икономиката на общината, 
но ще се развива и третичният сектор в отраслите – “Търговия и обслужване” и “Хотели 
и ресторанти” . 

В долните таблици е дадена прогноза за структурата и броят на заетите по отрасли в община 
Неделино. Двата варианта нямат съществени разлика. 

Табл. 46. Прогноза за структурата на заетите лица по сектори 

Сектори 
Настоящо 
състояние Първи вариант Втори вариант 

2015 2030 2035 2030 2035 
Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Първичен 0,8 2,5 2,8 3,1 3,5 
Вторичен 49,5 45,5 42,4 45,7 43,2 
Третичен 49,7 52,0 54,8 51,2 53,3 

Устройствени решения за реализиране на прогнозните варианти 

 Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община Неделино и 
бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените 
решения на проекта общия устройствен план, водещи до устойчиво развитие и 
създаване на определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия 
жизнен цикъл. 

 Устройствените аспекти в развитието на икономиката на община Неделино са 
свързани с предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, 
които не влизат в конфликт с останалите подсистеми – Обитаване, Обслужване и др. 

В новия Общ устройствен план се предвижда изграждането на нови терени за икономически 
активности. По този начин ще се осигурят необходимите устройствени предпоставки за 
реализиране на заложената динамика, като повлияят върху интереса на инвеститорите 
съгласно съвременните изисквания. Така ще бъде осигурен необходимия резерв от терени, 
който от една страна ще задоволи новите изисквания на инвеститорите, от друга страна ще 
осигури възможности за извършването на процес на рехабилитация и реконструкция на 
съществуващите производствени зони. 
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13. ПРОСТРАНСТВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО В ОБЩИНА 
НЕДЕЛИНО 

13.1. Общи принципи 

Основните принципи, на които се базира прогнозата за пространствено развитие на община 
Неделино, отразяват съвременните тенденции в устройството на териториите, изискванията 
за регионално и пространствено развитие и постановките на приети водещи документи на 
ЕС за териториално и селищно устройство, между които и „Ръководни принципи за 
устойчиво териториално развитие на Европейския континент“, приети на 12-та сесия на 
СЕМАТ (Хановер, 2000 г.).  

Адаптирани за целите на Общия устройствен план на Община Неделино, тези 10 принципа 
за формиране на Европейската устройствена политика означават, че в този перспективен 
период от 20 – 25 години, развитието, устройството и управлението на територията на 
общината ще бъде съобразено със следното: 

 Балансирано развитие - намаляване на различията в социално-икономическото 
развитие на общинския център и селата, между градските и селските територии 
чрез създаване на висококачествена среда за обитаване, труд и отдих; 

 Съхраняване на природни и културни ценности – опазване на ресурсите, на 
недвижимото и движимото културно наследство и използването му като фактор за 
развитие; повишаване качеството на околната среда чрез намаляване на 
замърсяването на отделни нейни компоненти и отстраняване на нарушенията; 

 Достъпност – подобряване на транспортния достъп в общината чрез изграждане 
на необходимите комуникационно-транспортни връзки с пътищата от по-висок 
клас и важните транспортни коридори, обслужващи региона; 

 Равнопоставеност – равнопоставен достъп до образование, информация и 
знание, до културни центрове и до работни места, посредством добре планирана и 
изградена и адекватно поддържана информационно-комуникационна, социална и 
културна инфраструктура; 

 Ефективност – ефективно използване на поземлените и природните ресурси, 
намаляване на ресурсната зависимост, повишаване на дела на използваните 
възобновяеми ресурси и на енергийната ефективност, опазване на земята и 
плодородните почви, на водите, на биоразнообразието.  

 Идентичност – развитие, базирано на местните ресурси и традиции, които 
превръщат територията, общностите и околната среда в уникални ценности и са 
предпоставка за създаване на специфични продукти в селското стопанство, 
промишлеността, занаятите, туризма и отдиха. 

 Сигурност – безопасност и ред, сигурност на доставки, на ресурси, намаляване на 
рисковете от природни бедствия, намаляване на престъпността в населените места 
на общината чрез средствата на пространственото планиране, градоустройството, 
ландшафтната архитектура и съвременните технологии. 
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В допълнение на тези основни принципи, които дават отражение и върху отношението към 
територията при разработване на общия устройствен план на общината ще се спазят и 
принципите за интегрираност на участници, ресурси, проекти и проектни идеи, 
последователност при развитие на тезите и постановките от одобрени документи за 
регионално развитие и устройство на територията и всеобхватност при третирането на 
темите, на пространствените, екологичните, икономическите и социалните проблеми в 
общината, на видовете територии и намирането на онези решения, които ще гарантират 
желаното устойчиво развитие. 

13.2. Основни постановки 

Пространственият модел, на който се основават предвижданията на ОУПО Неделино дели 
функционално територията на източна и западна част. За условен делител се приема 
републиканският път, преминаващ през общината по направление север-юг.  

В западната част са концентрирани рекреационните и спортните дейности, които включват 
отреждания за вилни зони, зони за спорт, зони за лов и др. Насищането на тази част от 
общинската територия с рекреационни функции се основа на няколко предпоставки – там се 
концентрирани природните дадености, изграждането на язовир и вече започналото 
оформяне на компактни територии, предназначени за вилен отдих.  

В източната част на общината са представени предимно жилищните и производствените 
функции. Развитие на производствените територии се предвиждат южно от гр. Неделино, по 
артерията, посредством която в бъдеще ще се осигурява връзката с гр. Златоград . Развитие 
на жилищните територии се предвижда за почти всички населени места в общината, по-
голямата част, от които са разположени в източната част. Застроените земеделски земи в 
източната половина на землището на Неделино се предвиждат за чифлици, в които да се 
съчетае развитието на функциите обитаване и селско стопанство.  

13.3. Устройствени територии и режими 

За територията на община Неделино в ОУПО са обособени устройствени територии и 
отделни зони (съвкупност от поземлени имоти) със съответна специфика, предназначение и 
режим на устройство, систематизирани в няколко групи, представени графично в 
съответствие с предписанията на Приложение № 2 на Наредба № 8 за обема и съдържанието 
на устройствените планове (обн. ДВ бр. 57/2001 г.)  

В урбанизираните територии са включени няколко разновидности за развитие на 
основните функции – жилищни територии, включващи терени с ниско застрояване в 
границите (Жм) и извън компактните границите на населените места (Жмх), терени със 
смесени жилищни и селскостопански функции (Осс); територии с рекреационни функции, 
които обхващат вилни терени (Ов) и терени за спорт и атракции (Спа); терени за 
обществено-обслужващи обекти (Оо); производствени територии, които включват терени за 
стопанска инициатива (Сти), терени с предимно производствени функции (Пп) и терени със 
смесени производствени и обществено-обслужващи функции (Смф); територии за 
озеленяване, обхващащи гробищните паркове (Гп); терени на техническата инфраструктура 
(Ти) и на транспорта (Тп).  

Жилищни територии 
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Жилищните нискоетажни зони със свободно или свързано застрояване в индивидуални 
парцели (Жм) обхващат съществуващите територии на населените места и предвидените с 
ОУПО разширения, тогава когато се касае за включване на нови терени в компактните 
граници на града/селата. Тези разширения имат по-значителна площ само в гр. Неделино, а в 
останалите населени места обхващат предимно вече урбанизирани територии в близост до 
съществуващите строителни граници. В обхвата на такава зона попадат и населените места 
на Дуня и Крайна, които се намират в землището на Неделино, но за които в процеса на 
работа по опорния план се установи, че в картата на възстановената собственост не са 
отбелязани като населени места, а като земеделски земи.  

Хълмистият релеф заедно с факта, че в рамките на общинската територия никога не е 
извършване колективизация на земеделската земя предопределя основната устройствена 
характеристика на населените места – дисперсното развитие. Населените места в състава на 
общината и конкретно гр. Неделино не са се разширявали като компактни структури, чиято 
площ нараства, а около тях, там където релефът е благоприятен са възникнали много на 
брой махали или пък в имоти с начин на трайно ползване за обработваеми земи се строили 
сгради за жилищни нужди.  Всички тези усвоени терени извън компактната територия на 
населените места по вид територия са земеделски, а по начин на трайно ползване – ниви, 
пасища, ливади или друг вид земеделски. Затова като част от работата по опорния план, 
територията на общината е задълбочено изследвана и са отбелязани всички земеделски 
имоти, в които има застрояване. Въз основа на интензивността на застрояване и това дали 
образуват относително компактни структури, тези имоти са разделени в 2 категории – 
усвоени земеделски терени с и без необходимост от смяна на статута. Тази преценка е 
направена като са взети предвид изискванията на Наредба № 19 за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им, според която, без промяна на 
предназначението застрояването може да достига до 10 % от площта на имота. Там където 
застрояването влиза в тези параметри не се предвижда промяна на статута им и усвоените 
земеделски земи се обособяват като зони с превантивна устройствена защита по чл. 10 от 
ЗУТ. Усвоените земеделски земи, за които е преценено, че има необходимост да променят 
предназначението си, се отреждат за жилищни или рекреационни функции.  

Жилищните нискоетажни зони със свободно или свързано застрояване в индивидуални 
парцели извън компактните строителни граници (Жмх) обхващат гореспоменатите 
махали – компактни структури с жилищни функции извън строителните граници на 
населените места. В тези зони се включват терени, които попадат в описаната хипотеза – по 
вид територия са земеделски земи, по фактическо ползване – жилищни, а параметрите им на 
застрояване и това че са оформени в относително компактни структури налагат промяна на 
предназначението им. Най-значимите предвиждания от този тип са махалите, разположени 
южно от гр. Неделино и включващи Стайкови колиби, Омаревски колиби, Йорданови 
колиби и др. Други по значителни като площ отреждания за махали са Айвазовите колиби в 
землището на Неделино, Карабовци (Оградна), Манафски колиби (Еленка/Неделино).  

Смесените зони с нискоетажно застрояване за жилищни и селскостопански функции 
(чифлици) включват усвоени земеделски земи с по-ниска интензивност на застрояване от 
махалите, която обаче налага смяна на предназначението им от земеделски в урбанизирани. 
Фактическото ползване на тези терени е със смесени жилищни и селскостопански функции 
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и целта на тази зона е да съхрани този специфичен характер на обитаване. Това 
съвместяване на функции обитаване и селско стопанство е характерно за общината, като до 
голяма степен се дължи на това, че земеделската земя не е била колективизирана, което е 
позволило индивидуалното ѝ обработване (на ниво домакинство). Новопредвидените зони 
от този тип са разположени единствено в землището на гр. Неделино, преобладаващо в 
източната част. Отрежданията за чифлици обхващат усвоени земеделски земи, уплътнени в 
относително компактни структури.  

Територии за рекреационни дейности, курортни и вилни зони 

Вилните зони (Ов), също като махалите и чифлиците, обхващат предимно усвоени 
земеделски, обособени в компактни структури. Параметрите на застрояване са близки до 
тези на чифлиците, като основната разлика между двете зони е, че при чифлиците липсва 
смесване на функциите обитаване и селско стопанство.  Всички новопредвидени вилни зони 
се намират в западната част на общината, в землищата на Неделино и Върли дол. Това се 
обуславя от факта, че това е частта, която ще се насити с рекреационни активности. По-
големите по площ вилни зони са разположени северно от гр. Неделино и западно от с. Дуня, 
в близост до новопредвидената зона за спортни активности.  

Зоните за спорт и атракции (Спа) предвиждат развитие на спортни активности върху 
земеделски земи с ниска категория. Обособяват си три зони – в землището на с. Върли дол, 
южно от предложената зона за лов; в с. Еленка – като разширение на населеното място; 
западно от с. Изгрев, в близост до път SML3181. Обособяват се също така две зони, които не 
представляват устройствени зони по смисъла на ЗУТ, а територии, в които ще се развиват 
екосъобразни активности, които не пораждат нужда от промяна на предназначението на 
горите, върху които ще бъдат разположени. Едната зона е зоната за отдих и спортни 
дейности, западно от с. Дуня. Нейното обособяване е замислено във връзка с цялостното 
развитие на отдиха в района – в  близост са разположени вилни зони и има концентрация на 
недвижими културни ценности. Зоната за лов се намира северно от мах. Шадийца, с. Върли 
дол и е обвързана с предвиждането за спортна зона в близост. 

Територии с обществено-обслужващи функции 

Обществено-обслужващите зони (Оо и Ооз) обхващат предимно нови терени, предвидени 
за разполагане на обществено-обслужващи дейности. Такива зони се предвиждат в повечето 
случаи като елементи на по-големи по площ смесени многофункционални зони. 
Разположени са по републиканския път, южно от Неделино и по път SML3170. 
Самостоятелни обществено-обслужващи зони се предвиждат в с. Дуня, във връзка с 
развитието на отдиха в района; до спортната зона в землището на с. Върли дол и до 
пещерата Годумска дупка (Ооз), с оглед осигуряване на адекватна туристическа 
инфраструктура в района.  

Производствени територии 

ОУП на община Неделино предвижда три вида разновидности на производствени 
територии. Предимно производствените зони (Пп) обхващат съществуващи 
производствени терени, разположени северозападно от с. Крайна и индивидуални имоти с 
производствени функции, намиращи се в покрайнините на селата Средец и Гърнати. 
Смесените многофункционални зони (Смф) включат новопредвидени терени със смесени 

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 123 

 



 ГЛАВА 13.  
Пространствен модел за развитие и устройство 

  
 

обществено-обслужващи и производствени функции. Те се разполагат по направлението 
Неделино-Крайна и по третокласния републикански път, който понастоящем осъществява 
връзката със Златоград. Предимно производствените и смесените многофункционални зони 
имат сходни параметри на застрояване, като разликата между двете е в изискуемата 
минимална озеленена площ, която в първия случай е по-ниска. Зоните за стопанска 
инициатива (Сти) обхващат съществуващи стопански дворове, животновъдни комплекси и 
ферми, които са групирани в новия вид зони с цел съхранява на настоящата им функция. 
Параметрите на застрояване в този тип зони са по-ниски от другите два вида производствени 
територии.  

Територии за озеленяване 

В териториите за озеленяване попадат гробищните паркове (Гп), които включват 
съществуващите гробищни терени в землището на с. Неделино (северно и южно от града) и 
предвидените им с ОУПО разширения. Двата гробищни парка се включват в новите 
строителни граници на града. 

Територии на техническата инфраструктура и транспорта 

Терените на техническата инфраструктура(Ти) включват съществуващи терени, заети от 
инфраструктурни обекти. Терените на транспорта (Тп) включват съществуващи терени, 
заети от републикански и общински пътища. Направленията на новите пътища, предвидени 
с ОУПО следват трасетата на съществуващите селскостопански и горски пътища, във 
всички случаи, в които това е било възможно. Точните им габарити ще се определят при 
инвестиционното проектиране. При планирането на пътната мрежа целта е да се осъществи 
достъп до всички нови жилищни и рекреационни територии, както и да се съкратят връзките 
между населените места и по-точно между селата и общинския център. Производствените 
територии по правило са разположени по основните комуникации и при тях въпросът с 
достъпа е решен.  

Устройствените режими и показатели са описани подробно в Правилата и нормативите за 
прилагане на ОУПО Неделино.  

В групата на териториите с общо предназначение попадат земеделски и горски територии, 
водни площи и територии на техническата инфраструктура.  

За целите на ОУПО Неделино в земеделските територии са включени нивите, трайните 
насаждения, пасищата и ливадите, другите видове земеделски земи и селскостопанските 
пътища. Земеделските земи по принцип са резервът, който се използва при необходимост от 
урбанизиране на нови територии. Такъв е и случаят с Неделино, където почти всички 
предвиждания касаят земеделски територии, повечето, от които вече усвоени, но с 
непроменен статут. С оглед съхранение на плодородните земеделски земи, предвижданията 
за нови урбанизирани територии се ограничават върху земи от по-ниска категория (IV-X). 
Пасищата и ливадите, като места за паша на животните, също са обект на превенция и са 
запазени с настоящото си предназначение във всички случаи, в които това е било възможно. 
ОУПО предвижда изоставените и деградиралите земеделски земи да се включат в 
нарушените територии за възстановяване с оглед провеждането на мероприятия, чрез които 
тези терени отново да започнат да се обработват.  
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В горските територии попадат горите, горските земи и горските пътища. В горски 
територии интервенциите на ОУПО са изключително щадящи. Всички гори и горски земи са 
запазени с настоящия им начин на трайно ползване. Предвиждат се единствено пътища, 
следващи трасетата на съществуващи горски пътища и двете зони – за лов и спортни 
активности, които не изискват промяна на предназначението на земята. 

Защитените територии, които попадат в обхвата на ОУПО Неделино са двете защитени 
местности по Закона за защитените територии – Пещера Годумска дупка и Св. Неделя, с 
площ съответно 4,8 и 25,6 ха. Двете защитени местности заемат предимно горски територии. 
В границите на ЗМ „Годумска дупка“ се предвижда зона за обществено-обслужване, като в 
съответствие с режима на дейностите в защитената местност се разрешава само 
строителство на посетителски и информационни центрове и на туристически пътеки. ЗМ 
„Св. Неделя“ попада на границата между общините Неделино и Златоград. В частта, която 
попада на територията на Неделино, ОУПО не предлага развитие на нови функции.  

За нарушените терени за възстановяване и рекултивация са предвидени съответни 
мероприятия, с които да се възстанови екологичното равновесие, устойчивостта и облика на 
ландшафта. 

Териториите, заети от вода в ОУПО Неделино се предлага да се устройват в 
съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба за опазване чистотата на 
водите, на биоразнообразието в тях, както и с оглед намаляване на степента на риск в 
прилежащите им територии.  

С Предварителния проект на ОУПО Неделино всички посочени  разновидности на 
територията са прецизирани по отношение на техния обхват и са обвързани със съответни 
режими – съвкупност от правила, нормативи, предписания за устройство. Те са описани 
подробно в  раздела “Правила и нормативи за приложение на Общия устройствен план на 
община Неделино”. Така в своята цялост те дават условията за прилагане на ОУПО, 
контрола върху изпълнението на неговите предвиждания, условията за промени и за 
възлагане на подробни устройствени планове и представляват прецизна териториална 
основа за прилагане на интегрирани политики за териториално развитие и устройство. 

13.4. Баланс на територията на община Неделино 

С ОУПО се правят промени в начина на земеползване и устройство на териториите, които 
водят до следните промени в баланса на територията на общината: 

Жилищните територии нарастват от 414,97 ха на 547,2 ха или след реализиране на 
предвижданията на ОУПО те ще заемат 5,24 % от общата площ на общината. Това 
нарастване се дължи на включването на нови жилищни терени в компактните граници на 
населените места (37,25 ха) и на предложенията за промяна статута на вече урбанизирани 
терени извън населените места – махали и чифлици. Предвижданията за махали обхващат 
терени с площ 44,99 ха, а за чифлици – 49,99 ха. Обществено-обслужващите територии 
нарастват до 7,35 ха. Производствените територии, които включват съществуващите 
производствени зони и стопански дворове (зони за стопанска инициатива) и 
новопредвидените смесени многофункционални зони нарастват от 5,74 ха на 45,91 ха или 
0,44 % от общата площ на общината. Новите вилни зони са с площ 70,27 ха, като тук отново 
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следва да се има предвид, че по-голямата част от терените, които обхващат са вече 
урбанизирани и понастоящем се ползват за вилен отдих. Терените за гробищни паркове 
нарастат от 1,57 ха на 3,01 ха. Предвижданията за зони за спорт и атракции обхващат 19,76 
ха или 0,19 % от общинската площ.  

Земеделските територии намаляват от 3322,91 ха на 3052,30 ха. Отново следва да се 
подчертае, че макар значителна като площ, разликата се дължи предимно на предложения за 
промяна на предназначението на вече усвоени земеделски земи. Най-значително е 
намалението при нивите, които след реализиране предвижданията на ОУПО ще заемат 17,37 
% от площта на общината вместо сегашните 19,33 % - разлика от малко над 200 ха. При 
трайните насаждения и пасищата и ливадите, разликите между съществуващото и 
проектното състояние е доста по-малка. Всички стопански дворове и животновъдни 
комплекси преминават към производствените територии в зони за стопанска инициатива.  

При горските територии, единствената промяна в площта касае 1 имот, зает от 
животновъдна ферма, който преминава в зона за стопанска инициатива. Други намеси в 
горския фонд не се предвиждат.   

Запазват площта си също водните площи, териториите за транспорт и комуникации и за 
техническа инфраструктура о защитените територии, които включват две защитени 
местности с обща площ 23,63 ха. Като територии с особена устройствено-териториална 
защита се обособяват земеделски земи с обща площ 186, 72 ха. Отредените за 
възстановяване и рекултивация терени са с площ 2, 15 ха. 

Табл. 47. Баланс на територията 

Територии с общо предназначение 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 
елементи 

Площ в ха Площ в % Площ в ха Площ в % 
1 Жилищни функции 414,97 3,97% 547,20 5,24% 
1.1. Жилищни функции 414,97 3,97% 452,22 4,33% 
1.2. Жилищни функции - махали 0,00 0,00% 44,99 0,43% 
1.3. Жилищни функции - чифлици 0,00 0,00% 49,99 0,48% 
2 Обществено-обслужващи функции 0,12 0,00% 7,35 0,07% 
3 Производствено-складови дейности 5,74 0,05% 45,91 0,44% 
3.1. Предимно производствени зони 5,74 0,05% 5,42 0,05% 
3.2. Смесени многофункционални зони 0,00 0,00% 38,35 0,37% 
3.3. Зони за стопанска инициатива 0,00 0,00% 2,14 0,02% 

4 Рекреационни дейности, курорти и 
вилни зони 0,82 0,01% 71,09 0,68% 

4.1. Вилни зони 0,82 0,01% 71,09 0,68% 
5 Озеленяване, паркове и градини 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
6 Гробищни паркове 1,57 0,02% 3,01 0,03% 
7 Спорт и атракции 0,00 0,00% 19,76 0,19% 
8 Комунално обслужване и стопанство 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
9 Земеделски територии, в т.ч.: 3322,91 31,81% 3052,30 29,22% 
9.1. Обработваеми земи - ниви 2019,30 19,33% 1814,37 17,37% 

9.2. Обработваеми земи - трайни 
насаждения 17,36 0,17% 15,61 0,15% 

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 126 

 



 ГЛАВА 13.  
Пространствен модел за развитие и устройство 

  
 

Територии с общо предназначение 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на проектни 
елементи 

Площ в ха Площ в % Площ в ха Площ в % 
9.3. Пасища и ливади 1053,72 10,09% 995,69 9,53% 

9.4. Стопански дворове и животновъдни 
комплекси 1,76 0,02% 0,00 0,00% 

9.5. Изоставени, пустеещи земи 3,81 0,04% 0,00 0,00% 
9.6. Друг вид земеделски земи 138,79 1,33% 138,51 1,33% 
9.7. Селскостопански пътища 88,18 0,84% 88,13 0,84% 
10 Горски територии, в т.ч.: 6613,41 63,30% 6612,91 63,30% 
10.1. Гори 6611,31 63,28% 6611,31 63,28% 
10.2. Горски земи - просеки, голини, поляни 0,15 0,00% 0,15 0,00% 

10.3. Животновъдни ферми в горски 
територии 0,50 0,00% 0,00 0,00% 

10.4. Горски пътища 1,45 0,01% 1,45 0,01% 
11 Водни площи 41,59 0,40% 41,59 0,40% 
12 Транспорт и комуникации 45,52 0,44% 45,52 0,44% 
13 Техническа инфраструктура 0,72 0,01% 0,72 0,01% 
14 Обща площ 10447,37 100,00% 10447,37 100,00% 
Защитени и нарушени територии* Площ в ха Площ в % Площ в ха Площ в % 

А За природозащита - защитени 
територии и защитени зони 23,63 0,23% 23,63 0,23% 

Б За опазване на културното наследство 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

В С особена териториално-устройствена 
защита 0,00 0,00% 186,72 1,79% 

Г За възстановяване и рекултивация 0,00 0,00% 2,15 0,02% 

Д С активни потенциални свлачища и 
срутища 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Е Други потенциални територии 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Ж Обща площ (с отчитане на 
припокриването) 23,06 0,22% 25,21 0,24% 

*Тези категории се припокриват с други от баланса 
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14. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Правилата и нормативите са разработени на основание чл. 2, ал.2 и чл. 3, ал. 1 на 
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 3 от 2004 г.) и на основание чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба № 
8 за обема и съдържанието на устройствените планове (Обн. ДВ бр. 57 от 2001 г.). 

Чл. 2. Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на община 
Неделино са приети с решение № ........... от........ на Общинския съвет на Община Неделино.  

Чл. 3. Предмет и цели на Правилата и нормативите  

(1) Правилата и нормативите са неразделна част от ОУПО Неделино в съответствие с чл. 
104 ал. 2 на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1 от 2001 г.). 

(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните 
изисквания:  

1. Оптимално, щадящо използване на териториалните ресурси;  

2. Подобряване на икономическата активност в района;  

3. Осигуряване на комфорта на обитаване на територията за постоянни и временни 
посетители;  

4. Хармонично изграждане на средата  

(3) Правилата и нормативите конкретизират разпоредбите на Закона за устройство на 
територията и на Наредба № 7/2003 г. на МРРБ съобразно конкретните условия, 
процеси и потребности за устройството на отделните части от общинската територия. 

1. конкретизират номенклатурата на типовете и разновидностите на устройствените 
зони/територии, определени с Наредба № 7 и адаптират съдържанието им към конкретните 
условия в община Неделино; 

2. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и застрояване на 
устройствените зони/територии и терени по Наредба № 7; 

3. определят режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията за определени части от територията, за които се изисква 
запазване на фактическото ползване без влошаване на качествата на средата; 

4. регламентират задължителни изисквания към последващото подробно устройствено 
планиране; 

5. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането на Общия 
устройствен план на общината.  

(3) Териториалният обхват на населените места, на селищните образувания, на 
устройствените територии и зони, на териториите с особена териториално устройствена 
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защита, са показани на графичните материали към ОУПО. Всяка разновидност на 
устройствените зони/територии е обозначена с буквен идентификационен код. 

(4) Прилагането на Правилата и нормативите на ОУП на община Неделино е задължение на: 

1. Общинските органи на управление; 

2. Органите на експертизата; 

3. Органите за контрол; 

4. Физически и юридически лица. 

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП  на община Неделино са законово 
определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 

ЧАСТ ВТОРА. ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

Чл. 4. С одобряването на ОУП на община Неделино, предложеното зониране, 
устройствените режими, териториите и терените със съответните правила и нормативи 
стават задължителни при прилагането  на плана. 

(1)  При възлагане и изработка на подробни устройствени планове за населените места 
или за части от населените места, както и за други територии в общината, правилата 
и нормативите за устройство трябва да отговарят на тези, предвидени в ОУП на 
община Неделино. 

(2) Терени с обекти на културното наследство се устройват съобразно изискванията и 
определените от Националния институт за недвижимо културно наследство 
(НИНКН)  режими за опазване на недвижимото културно наследство. За тях се 
разработват специализирани предварителни проучвания, свързани с опазване на 
недвижимото културно наследство. 

(3) Комуникационно-транспортната и инженерно-техническите мрежи в извънселищната 
територия се проектират и изпълняват, съобразени с предвижданията и 
предписанията на ОУП на община Неделино. 

Чл. 5. С ОУПО общинската територия се разпределя на видове територии с основно 
предназначение, типове и разновидности устройствени територии и самостоятелни терени с 
устройствен режим, предвидени в Наредба № 7 и настоящите Правила и нормативи. 

(1) Териториите с основно предназначение са: 

 1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);  

 2. земеделски територии;  

 3. горски територии; 

 4. защитени територии; 

 5. нарушени територии за възстановяване. 

Чл. 6. Устройство на урбанизираните територии 
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(2) Територии с жилищни функции-  обхващат населените места в общината, в които 
са обединени урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за жилищно 
застрояване. Съобразно характера на устройство и застрояване за жилищните 
територии са определени следните разновидности на жилищни устройствени 
територии и зони: 

 1. Жилищна нискоетажна зона със свободно или свързано застрояване в 
индивидуални парцели (Жм) - Жилищни терени с малки височина и интензивност на 
застрояване в територията на град Неделино и на селските населени места в общината, 
където застрояването е в обособени урегулирани поземлени имоти. Начинът на застрояване 
е свободно застрояване или свързано в два съседни имота и се определя с виза за 
проектиране по чл. 140, ал. 5 на ЗУТ. Съблюдават  се следните устройствени показатели: 
плътност макс. 50%, Кинт макс. 1,2, озеленена площ мин. 40%, височина макс. 10 m. 

2. Жилищна нискоетажна зона със свободно или свързано застрояване в индивидуални 
парцели извън компактните строителни граници - махала (Жмх) -  терени с жилищни 
функции, разположени на групи извън компактните територии на населените места. 
Съблюдават се следните устройствени показатели: плътност макс. 60%, Кинт макс. 1.2, 
озеленена площ мин. 40%, височина макс. 10 m.  

3. Смесена зона с нискоетажно застрояване за жилищни и селскостопански функции – 
чифлик (Осс) – обхваща земеделски земи, които понастоящем изпълняват едновременно 
селскостопански и жилищни функции и ОУПО цели да запази съществуващия им характер. 
Характерни за тези зони са по-ниската интензивност и плътност на застрояване – Кинт макс. 
1,0, плътност макс. 25 %. Минималната озеленена площ е 60 %, а височината – 10 м. 

(3) Територии за рекреационни дейности, курортни и вилни зони - Съобразно 
характера на устройство и застрояване на териториите за  рекреационни дейности са 
определени следните разновидности:  

1. Вилни зони (Ов) - Обхващат съществуващите вилни зони, предвидени да получат статут 
на вилни зони и да се уплътнят в компактни терени, където това е възможно. Освен вилни 
сгради в отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони могат да се разполагат и: 
магазини и заведения за хранене; сгради за социални, здравни, културни, спортни и други 
обслужващи дейности; малки семейни хотели с до 20 легла; сгради, мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура; бензиностанции и газостанции. Съблюдават се следните 
устройствени показатели: плътност макс. 30%, Кинт макс. 0.7, озеленена площ мин. 60%, 
височина до 7.0 m. Мин 50% от минималната озеленена площ трябва да бъде осигурена за 
озеленяване с дървесна растителност. 

2. Зони за спорт и атракции (Спа) - устройват се със спортни и атракционни обекти и 
съоръжения – открити игрища за игри с топка, спортни полета, атлетически писти, 
мотописти, спортни стрелбища, велописти, ски-писти, въжени линии, сгради за спортни 
занимания, плувни басейни, атракционни паркове, аквапаркове, дисниленд и други подобни 
рекреационни обекти. Съблюдават се следните изисквания: плътност макс. 10%, Кинт макс. 
0,4, озеленена площ мин. 80%.   
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3. Зона за отдих и спортни дейности – разположена е западно от с. Дуня и не е устройствена 
зона по смисъла на ЗУТ, а територия, върху която се развива екосъобразен туризъм с фокус 
върху зимните спортове, без да е необходима промяна на предназначението на земята. 

4.  Зона за лов – заключена е между землищата на селата Върли дол и Неделино и 
представлява територия, в която ще се развива ловен туризъм без да е необходима промяна 
на предназначението на земята. Не е устройствена зона по смисъла на ЗУТ. 

(4) Територии с обществено-обслужващи функции  

1. Обществено-обслужващи зони (Оо) включват обществено-обслужващи зони, 
предназначени за обекти за образование, здравеопазване, социални грижи, култура, религия, 
административни и делови услуги, търговия и други видове дейности (финансово-кредитно 
обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно обслужване и др.). Съблюдават се 
следните устройствени показатели: плътност макс. 60%, Кинт макс. 1.5, озеленена площ 
мин. 40%, височина до 10 m. Не се допуска промяна на предназначението на терени на 
съществуващи учебни, детски и здравни заведения, освен за нуждите на социалното, 
здравното, образователното и културното обслужване. 

2. Обществено-обслужваща зона в защитена местност „Годумска дупка“ (Ооз) – 
разновидност на обществено-обслужваща зона, която се съобразява с режима на дейности в 
защитената местност. Устройствените показатели са същите като в зона Оо, но е допустимо 
само строителство на посетителски и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата 
ги инфраструктура.  

(5) Производствени територии 

1. Зона за стопанска инициатива (Сти) – Обхваща територии за селскостопански 
производствени обекти като съществуващи стопански дворове, животновъдни ферми и 
други, свързани със селското стопанство, застроени с обори, навеси, сеновали, сушилни, 
складове, работилници,  кантари, административни и обслужващи сгради и съоръжения. 
Допустимо е изграждане на временни жилища за персонала. Съблюдават се следните 
устройствени показатели: плътност макс. 50%, Кинт макс. 1.0, озеленена площ мин. 40%, 
височина – до 7 м. 

2. Смесена многофункционална зона  (Смф) - Обхваща нови терени за усвояване с 
многофункционално предназначение предимно за: обществено обслужване, търговия, 
складови дейности, безвредни производства, но също и жилища, обществени озеленени 
площи, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за 
дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички изисквания за изграждане на 
пълноценна градска среда и достъпна среда. Съблюдават се следните устройствени 
показатели: плътност макс. 50%, Кинт макс. 1.5, озеленена площ мин. 40%, височина до 10 
m. 

3. Предимно производствена зона (Пп) – обхваща съществуващи промишлени зони. 
Терените се застрояват предимно с производствени, складови, административни, търговски 
и обслужващи сгради и съоръжения. Допуска се изграждане на жилищни сгради и 
общежития за персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, 
хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални бази и 

Общ устройствен план на община Неделино 
Предварителен проект 

 131 

 



 ГЛАВА 14.  
Правила и нормативи за прилагане на ОУПО 

  
 

сгради на научно-експериментални бази към предприятията при спазване на хигиенните 
изисквания за здравна защита на селищната среда. Съблюдават се следните устройствени 
показатели: плътност макс. 50%, Кинт макс. 1.5, озеленена площ мин. 25%.  

(6) Терени за озеленяване 

1. Гробищни паркове (Гп) - разположените в границите на населените места или в близост 
извън техните граници. Стопанисват се и се поддържат като елементи на зелената система 
със специално предназначение и мемориален характер. 

(7) Територии на техническата инфраструктура (Ти) - Обхващат терени на 
техническата инфраструктура, както и обособени терени, предназначени за градското 
(комуналното) стопанство, като всеки отделен терен има своя специфика и конкретна 
функция. В обхвата на сервитутите на енергийни и инженерните мрежи и обекти 
необходимите и допустимите устройствени дейности се съобразяват с изискванията 
на съответните законови и подзаконови актове. 

(8) Територии на транспорта (Тп) – включват третокласните републикански пътища и 
съоръженията към тях, общинските пътища и терените за паркиране и гариране. Не 
се допуска промяна на предназначението на земеделски или горски земи, попадащи 
на проектното трасе със сервитут 100 m от оста му до окончателно определяне на 
трасето с технически проект, след което за неговото реализиране се запазва полоса от 
двете му страни с обща ширина 30 m. 

Чл. 7. Устройство на извън урбанизираните територии 

(1) Земеделски територии  - Предназначени за производство на растителна продукция и 
паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето.  

1. Обработваеми земи – ниви 

2. Обработваеми земи - трайни насаждения  

3. Пасища и ливади 

4. Друг вид земеделски земи 

5. Селскостопански пътища 

Без промяна на предназначението на земеделските земи, съгласно чл.12, ал.3 на ЗУТ и 
Наредба № 19 от 2012 г. за застрояване в земеделски земи се допуска ограничено по обем 
застрояване с обекти и съоръжения, свързани с непосредственото им ползване: стопански, 
складови селскостопански сгради, площадки и съоръжения, жилищна сграда за стопаните и 
работещите, инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояването на имотите. 

Чл. 8. Територии за превантивна устройствена защита по чл.10, ал.3 на ЗУТ - Обхващат 
усвоени земеделски територии, които имат смесени жилищни и селскостопански функции, 
но в които застрояването не надвишава 10 % от площта на имота. В териториите за 
превантивна устройствена защита се съхранява традиционното земеползване, без да се 
влошават качествата на средата, съгласно чл.13, ал.2, т.1 на ЗУТ.  

Чл. 9. Горски територии – обхващат гори, горски земи и горски пътища. 
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(1) Устройството и застрояването в горските територии се осъществява по реда на 
Закона за горите и ЗУТ.  Без промяна на предназначението на земи от горския фонд, 
съгласно чл.12, ал.3 на ЗУТ и Наредба 5 от 2014 г. във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 153 
на Закона за горите,  могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с 
горскостопанската дейност.  

(2) Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура, 
рибарници, ферми за дивеч, горски кантони и пунктове, заслони, посетителски и 
информационни центрове и други обекти и съоръжения съгласно чл. 153 на Закона за 
горите.  

Чл. 10. Нарушени терени за възстановяване и рекултивация (Тв) - Обхващат деградирали 
земеделски земи. Провеждат се необходимите мероприятия, които да позволят бъдещо 
включване на тези територии към обработваемите земи.  

Чл. 11. Защитени територии за природозащита - Необходимите и допустимите дейности по 
опазване на природната среда и необходимите и допустимите устройствени дейности се 
осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии. 

(1) Изграждане на обекти в защитени територии се извършва в съответствие с режима 
на дейностите, установен по реда на Закона за защитените територии (ЗЗТ) 

(2) В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на 
питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 
необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото 
застрояване, се съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 

ЧАСТ ТРЕТА. ПОСЛЕДВАЩИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ 

Чл. 12. Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Неделино се използват и 
спазват при разработването на подробните устройствени планове за отделни части от 
територията на общината и населените места. 

Чл. 13. Границите на новопредвидените територии за урбанизация се конкретизират 
поимотно с последващите цялостни подробни устройствени планове. 

Чл. 14. Подробните устройствени планове се възлагат, изготвят  и одобряват за цели зони, 
квартали или цялостни. 

Чл. 15. При одобряване на инвестиционни проекти и издаване на удостоверения за строеж в 
тях да вписват изисквания за задължителни озеленителни и благоустройствени 
мероприятия, без реализацията на които съответните обекти да не се въвеждат в 
експлоатация. 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОУПО 

Чл. 16. (1) С оглед на системното наблюдение и оценяване на реализацията/прилагането на 
общия устройствен план на общината, Техническата служба на общинската администрация 
отразява върху дежурна карта (копие от плана или дигитално изображение) и документира 
по подходящ начин: 
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1. всички заявени от собственици и предприемачи (физически и юридически лица) 
инвестиционни инициативи, изискващи или не промяна на предназначението на земеделски 
земи или гори; 

2. всички възложени, респ. допуснати/разрешени за изработване подробни устройствени 
планове, вкл. за обекти на техническата инфраструктура и за паркоустройство; 

3. всички влезли в сила подробни устройствени планове, в т.ч. за обекти на техническата 
инфраструктура и за паркоустройство или изменения на такива планове, вкл. свързаните с 
промяна на конкретното предназначение; 

4. всички решения за променено предназначение на земеделски земи или гори; 

5. всички одобрени планове за управление на защитени територии по Закона за защитените 
територии, респ. определените в тях режими; 

6. режимите за опазване на недвижими културни ценности (граници, охранителни зони, 
предписания за опазване), определени от компетентния орган по реда,  определен в Закона 
за културното наследство. 

(2) Техническата служба на общинската администрация периодично (всеки шест 
месеца) анализира посочените в т. 1 до 6. резултати и информира в писмен вид 
Кмета и Главния архитект на общината за изводите, произтичащи от анализа.  

Чл. 17. Контролът по изпълнението на общината се осъществява от кмета и главния 
архитект на общината в съответствие с изискванията на чл. 5 и чл. 127 ал. 9 на ЗУТ.  

ЧАСТ ПЕТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 18. (1) В шестмесечен срок от влизането на настоящите ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ в 
сила, Техническата служба на община Неделино извършва преглед и анализ на всички 
действащи на територията на общината подробни устройствени планове за населените места 
и селищните образувания и непроцедирани подробни устройствени планове на земеделски 
имоти, предназначени за промяна на предназначението им от гледна точка на 
съответствието им с предвижданията на общия устройствен план на общината и с 
настоящите Правила и нормативи. 

(2) В зависимост от резултатите от анализа се определят: 

1. плановете, чието действие се потвърждава; 

2. плановете, които следва да бъдат приведени в съответствие с ОУПО и Правилата и 
нормативите чрез частични изменения; 

3. плановете, чието действие следва да бъде спряно по съответния ред, а за засегнатите 
територии се изработят нови устройствени планове. 

Чл. 19. Общият устройствен план на община Неделино може да бъде изменен само в 
случаите, предвидени в чл.134 (1) на ЗУТ. 

Чл. 20. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Неделино не 
отменят действащите общи нормативни актове в областта на устройство на територията и 
други такива, свързани с тази материя. 
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Вид територии и устройствени зони Параметри за устройство и застрояване Индекс 

 

ма
кс

. 
пл

ът
но

ст
 н

а 
за

ст
р.

 в
%

 

ма
кс

. К
ин

т
 

ми
н.

 о
зе

ле
не

на
 

пл
ощ

 в
%

 

ма
кс

. к
от

а 
ко

рн
из

 в
 m

 

 

1 2 3 4 5 5 
ТЕРИТОРИИ С ЖИЛИЩНИ ФУНКЦИИ 

1. Жилищна нискоетажна зона със свободно или 
свързано застрояване в индивидуални парцели 50 1.20 40 10 Жм 

2. Жилищна нискоетажна зона със свободно или 
свързано застрояване в индивидуални парцели 
извън компактните строителни граници - 
махала 

60 1.20 40 10 Жмх 

3.Смесена зона с нискоетажно застрояване за 
жилищни и селскостопански функции - чифлик 25 1.00 60 10 Осс 

ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, КУРОРТНИ И ВИЛНИ ЗОНИ 
1. Вилна зона 30 0.70 60 7 Ов 
2. Зона за спорт и атракции 10 0.40 80 - Спа (Од) 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ 
1. Обществено-обслужваща зона 60 1.50 40 10 Оо 
2. Обществено-обслужваща зона в защитена 
местност 60 1.50 40 10 Ооз 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ 
1. Зона за стопанска инициатива 50 1.00 40 7 Сти 
2. Смесена многофункционална зона 50 1.50 40 10 Смф 
3. Предимно производствена зона  50 1.50 25 10 Пп 

ТЕРИТОРИИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 
1. Гробищни паркове Гп 

ТЕРИТОРИИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
1. Терени на техническата инфраструктура Ти 

ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА 
1. Терени на транспорта Тп 
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15. ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ 

1. Опорен план, М 1:15 000 
2. Предварителен проект, М 1:15 000 
3. Схема Начин на трайно ползване, М 1:15 000 
4. Схема Вид територия, М 1:15 000 
5. Схема Вид собственост, М 1:15 000 
6. Схема Категоризация на земеделските земи, М 1:15 000 
7. Схема Комуникационна-транспортна система, М 1:15 000 
8. Схема Културно-историческо наследство, М 1:15 000 
9. Схема Води и геология, М 1:15 000 
10. Схема Релеф, М 1:15 000 
11. Схема Зелена система, отдих и спорт, М 1:15 000 
12. Схема Електроснабдяване, М 1:15 000 
13. Схема Водоснабдяване и канализация, М 1:15 000 
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