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Община Неделино се намира в югоизточната част на област Смолян и обхваща терен със силно 
пресечен планинско - горски релеф. Град Неделино е разположен в долината на р. Узундере. На юг 
общината граничи със Златоград, на изток с Кирково, Джебел и Ардино от област Кърджали и на 
семер - с Мадан. Средната надморска височина е 400-500м. 
 
 

Икономика и бизнес 
 
В общината са регистририрани 370 стопански субекта, като 86% от капитала им е частна 
собственост. Приходи постъпват предимно от секторите на търговията и транспорта, а най-слаби са 
приходите от промишлеността. 

Основните доходи на населението се формират от стопанска дейност в сферата на леката 
промишленост и селското стопанство. Леката промишленост е представена предимно от шевното 
производство. На територията на общината има над 15 шивашки цеха, като в по-големите от тях 
работят по 120-150 работнички. 

Селскостопанският фонд обхваща 28 880 дка. Обработваемите земи в общината са 10 000дка. 
Основните култури, които се отглеждат поради особено благоприятните климатични и географски 
особености са тютюнът и картофите. Неделино е една от водещите общини в региона по 
производство на ориенталски тютюн. В крайречните котловини има условия и за 
зеленчукопроизводство.  

Горският фонд обхваща 72 795 дка., от тях 19 741 са заети от широколистни гори, а иглолистните са 
разположени на 46 642 дка. Горите са стратегически резерв на почти всички стопански дейности в 
общината - туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и 
преработка на билки, гъби и горски плодове. Търсят се възможности за реализиране на дейности, 
свързани с допълнително залесяване на горски терени. 

Дърводобивът и дървопреработването, текстилната промишленост и туризмът са отраслите с най-
голям потенциал за развитие в общината. Основни приоритети в развитието на Неделино, съгласно 
Общинския план за развитие, са програмите: "Транспортна инфраструктура"; "Туризъм"; 
"Екопроекти"; "Дърводобив и дървопроизводство"; "Заетост и развитие на човешките ресурси"; 
"Индустриално развитие"; "Развитие на тютюнопроизводство и картофопроизводство"; 
"Институционално развитие".  


