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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Г ОТ НПРЗСР 
ОБЩИНИ И ПЛАНИНСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ  

ПЛАНИНСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЛАСТ ОБЩИНИ Община Населено място 

БЛАГОЕВГРАД 
Банско(1), Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, 
Петрич(1), Разлог, Сандански(1), Сатовча, Симитли, 
Струмяни, Хаджидимово, Якоруда. 

Благоевград 

с.Изгрев, с.Бело поле, с.Бистрица, с.Бучино, с.Българчево, с.Габрово, 
с.Горно Хърсово, с.Дебочица, с.Делвино, с.Дренково, с.Дъбрава, 
с.Еленово, с.Клисура, с.Лешко, с.Лисия, с.Марулево, с.Мощанец, с.Обел, 
с.Падеш, с.Рилци, с.Селище, с.Логодаж, с.Церово 

БУРГАС 
Сунгурларе, Средец, Малко Търново, Царево (4), 
Приморско(1), Созопол(1), Поморие(1), Несебър(1), 
Айтос, Камено, Карнобат, Руен. 

 
 

ВАРНА Аксаково, Аврен, Бяла, Долни Чифлик, Дългопол, 
Вълчи дол, Белослав, Суворово, Провадия, Ветрино    

ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски 
Тръмбеш, Стражица, Сухиндол.  

Велико 
Търново 

с.Белчевци, с.Бойчовци, с.Вонеща вода, с.Въглевци, с.Горановци, 
с.Дойновци, с.Долни Дамяновци, с.Ивановци, с.Йовчевци, с.Кладни дял, 
с.Клъшка река, с.Лагерите, с.Мишеморков хан, с.Никюп, с.Пирамидата, 
с.Продановци, с.Радковци, с.Райковци, с.Самсиите, с.Сеймените, 
с.Семковци, с.Терзиите, с.Тодоровци, с.Цепераните, с.Цонковци 

ВИДИН Белоградчик, Кула, Чупрене, Бойница, Брегово, 
Грамада, Димово, Макреш, Ново село, Ружинци.   

ВРАЦА Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Оряхово, 
Роман, Хайредин. Враца с.Згориград, с.Лютаджик,  с.Паволче, с.Челопек 

ГАБРОВО Дряново, Севлиево, Трявна. Габрово 

с.Ангелов, с.Баланите, с.Банковци, с.Бекриите, с.Богданчовци, 
с.Боженците, с.Бойновци, с.Бойчета, с.Борики, с.Бялково, с.Велковци, 
с.Ветрово, с.Влайчовци, с.Врабците, с.Вълков дол, с.Гайтаните, 
с.Геновци, с.Гледаци, с.Горнова могила, с.Дебел дял, с.Донино, 
с.Драганчетата, с.Езерото, с.Живко, с.Жълтеш, с.Здравковец, с.Зелено 
дърво, с.Иванили, с.Иванковци, с.Калчовци, с.Карали, с.Кметчета, с.Кози 
рог, с.Колишовци, с.Костадините, с.Костенковци, с.Малини, с.Междени, 
с.Мечковица, с.Моровеците, с.Музга, с.Овощарци, с.Орловци, с.Пейовци, 
с.Пенковци, с.Петровци, с.Попари, с.Пъртевци, с.Поток, с.Рачевци, 
с.Руйчовци, с.Свинарски дол, с.Седянковци, с.Сейковци, с.Солари, 
с.Спасовци, с.Стоманеците, с.Стойковци, с.Тодоровци, с.Тодорчета, 
с.Торбалъжите, с.Трапесковци, с.Трънито, с.Фърговци, с.Цвятковци, 
с.Читаковци, с.Чукилите, с.Чарково, с.Червена локва, с.Шипчените, 
с.Ясените 
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ДОБРИЧ Шабла, Каварна, Балчик, Добрич - селска, Генерал 
Тошево, Крушари, Тервел.   

КЪРДЖАЛИ Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, 
Черноочене. Кърджали 

с.Айрово, с.Багра, с.Бащино, с.Бели пласт, с.Бленика, с.Божак, с.Бойно, 
с.Болярци, с.Брош, с.Бяла поляна, с.Бялка, с.Велешани, с.Висока, 
с.Висока поляна, с.Вишеград, с.Воловарци, с.Върбенци, с.Главатарци, 
с.Глухар, с.Гняздово, с.Голяма бара, с.Горна крепост, с.Гъсково, 
с.Добриново, с.Долище, с.Долна крепост, с.Дъждино, с.Дъждовница, 
с.Дънгово, с.Енчец, с.Жинзифово, с.Житарник, с.Зайчино, с.Звезделина, 
с.Звезден, с.Звиница, с.Звъника, с.Звънче, с.Зелениково, с.Зимзелен, 
с.Зорница, с.Иванци, с.Илиница, с.Невестино, с.Калинка, с.Калоянци, 
с.Каменарци, с.Кобиляне, с.Кокиче, с.Кокошане, с.Конево, с.Костино, 
с.Крайно село, с.Крин, с.Крушевска, с.Крушка, с.Кьосево, с.Лисиците, 
с.Лъвово, с.Люляково, с.Майсторово, с.Македонци, с.Мартино, 
с.Миладиново, с.Мост, с.Мургово, с.Мъдрец, с.Ненково, с.Опълченско, 
с.Орешница, с.Островица, с.Охлювец, с.Панчево, с.Пеньово, с.Пепелище, 
с.Перперек, с.Петлино, с.Повет, с.Прилепци, с.Пропаст, с.Пъдарци, 
с.Рани лист, с.Резбарци, с.Ридово, с.Рудина, с.Сватбаре, с.Севдалина, 
с.Седловина, с.Сестринско, с.Сипей, с.Скалище, с.Скална глава, 
с.Скърбино, с.Снежинка, с.Соколско, с.Соколяне, с.Солище, с.Срединка, 
с.Старо място, с.Стражевци, с.Страхил войвода, с.Стремово, с.Стремци, 
с.Татково, с.Тополчане, с.Три могили, с.Ходжовци, с.Царевец, с.Чеганци, 
с.Черешица, с.Черна скала, с.Черньовци, с.Чилик, с.Чифлик, с.Широко 
поле, с.Яребица, с.Ястреб 

Дупница с.Бистрица, с.Грамаде, с.Делян, с.Дяково, с.Крайни дол, с.Крайници, 
с.Кременик, с.Тополница 

КЮСТЕНДИЛ Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, 
Трекляно. Кюстендил 

с.Блатец, с.Бобешино, с.Богослов, с.Буново, с.Горановци, с.Горна 
Брестница, с.Горно Уйно, с.Грамаждано, с.Граница, с.Гурбановци, 
с.Гърбино, с.Гърляно, с.Дворище, с.Дождевица, с.Долно Уйно, 
с.Драговищица, с.Жиленци, с.Ивановци, с.Каменичка Скакавица, 
с.Коняво, с.Коприва, с.Кутугерци, с.Кършалево, с.Леска, с.Лисец, 
с.Лозно, с.Ломница, с.Мазарачево, с.Вратца, с.Ново село, с.Полетинци, 
с.Раждавица, с.Раненци, с.Режинци, с.Савойски, с.Сажденик, 
с.Слокощица, с.Таваличево, с.Црешново, с.Цървена ябълка, с.Цървеняно, 
с.Чудинци, с.Шипочано 

ЛОВЕЧ Априлци, Летница,Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица. Ловеч с.Абланица, с.Българене, с.Дъбрава, с.Лешница, с.Малиново, 
с.Стефаново 
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МОНТАНА 
Чипровци, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, 
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Лом, Медковец, 
Якимово. 

 
 

ПАЗАРДЖИК Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, 
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча.   

ПЕРНИК Земен, Трън, Ковачевци, Брезник, Радомир. Перник 
с.Боснек, с.Вискяр, с.Големо Бучино, с.Кладница, с.Кралев дол, 
с.Лесковец, с.Люлин, с.Планиница, с.Радуй, с.Рударци, с.Селищен дол, 
с.Студена 

ПЛЕВЕН Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, 
Кнежа, Искър, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг   

ПЛОВДИВ 
Лъки,Хисаря,Карлово,Брезово,Калояново,Кричим,Кук
лен, Марица,Перущица,Първомай, Раковски, Родопи, 
Садово, Стамболийски, Съединение, Сопот 

Асеновград 
с.Бачково, с.Бор, с.Врата, с.Горнослав, с.Добростан, с.Изворово, 
с.Косово, с.Лясково, с.Мостово, с.Нареченски бани, с.Новаково, 
с.Орешец, с.Сини връх, с.Тополово, с.Три могили, с.Узуново 

РАЗГРАД Цар Калоян, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил.   

РУСЕ Бяла, Иваново, Сливо поле, Ветово, Борово, Две 
могили, Ценово. 

  

СИЛИСТРА Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, 
Тутракан. 

  

СЛИВЕН Котел, Нова Загора, Твърдица. Сливен с.Било, с.Божевци, с.Бяла, с.Въглен, с.Глушник, с.Голямо Чочовени, 
с.Градско, с.Изгрев, с.Ичера, с.Мъсърлии, с.Новачево с.Средорек 

СМОЛЯН Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, 
Неделино, Рудозем, Чепеларе (2) Смолян 

с.Алиговска, с.Арда, с.Баблон, с.Горна Арда, с.Букаците, с.Белев дол, 
с.Билянска, с.Бориково, с.Бостина, с.Буката, с.Виево, с.Влахово, 
с.Водата, с.Вълчан, с.Върбово, с.Габрица, с.Гела, с.Гоздевица, с.Горово, 
с.Градът, с.Гращица, с.Гудевица, с.Димово, с.Дунев,о с.Еленска, 
с.Ельово, с.Заевите, с.Змиево, с.Чучур, с.Исьовци, с.Катраница, 
с.Киселичево, с.Кокорково, с.Кошница, с.Кремене, с.Кукувица, с.Кутела, 
с.Левочево, с.Липец, с.Лъка, с.Люлка, с.Магарджица, с.Милково, 
с.Могилица, с.Момчиловци, с.Мугла, с.Надарци, с.Орешица, с.Остри 
пазлак, с.Петково, с.Пещера, с.Писаница, с.Подвис, с.Полковник-
Серафимово, с.Попрелка, с.Потока, с.Река, с.Речани, с.Ровина, с.Селище, 
с.Сивино, с.Славейно, с.Сливово, с.Смилян, с.Соколовци, с.Солища, 
с.Средок, с.Стикъл, с.Стойките, с.Стража, с.Сърнино, с.Тикале, 
с.Требище, с.Турян, с.Търън, с.Ухловица, с.Фатово, с.Хасовица, с.Чамла, 
с.Чеплетен, с.Черешките, с.Черешово, с.Черешовска река, с.Чокманово, 
с.Широка лъка 
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СОФИЯ - 
ОБЛАСТ 

Копривщица, Етрополе, Костенец, Долна баня, 
Самоков(3), Своге, Антон, Божурище, Ботевград, 
Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Златица, 
Ихтиман, Костинброд, Мирково, Правец, Сливница, 
Чавдар 

  

Казанлък с.Горно Изворово, с.Енина, с.Ръжена, с.Средногорово, гр.Шипка, 
с.Ясеново 

СТАРА ЗАГОРА Павел баня, Братя Даскалови, Гурково, Мъглиж, 
Николаево, Опън, Чирпан. Стара 

Загора 
с.Борилово, с.Змейово, с.Казанка 
с.Люляк, с.Лясково, с.Ново село, с. Остра могила, с.Пряпорец,с. Сулица 

ТЪРГОВИЩЕ Омуртаг, Антоново, Опака, Попово.   

ХАСКОВО 
Минерални бани, Маджарово, Ивайловград, 
Тополовград, Стамболово, Любимец, Свиленград (1), 
Симеоновград, Харманли. 

Хасково с.Широка поляна 

ШУМЕН 
Велики Преслав, Върбица, Смядово, Венец, 
Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, 
Хитрино 

 
 

ЯМБОЛ Елхово, Болярово, Стралджа, Тунджа.   
(1)Общинският център е изключен от подкрепа за дейност "селски туризъм"; 
(2)От общината се изключва за подкрепа по дейност "селски туризъм" к.к. "Пампорово"; 
(3)Общинският център е изключен от подкрепа за дейност "селски туризъм", вкл. к.к. "Боровец"; 
(4)с.Синеморец е изключен от подкрепа за дейност "селски туризъм";  
Следните селища от Черноморската зона са изключени от подкрепа за "Селски туризъм": 
в.с. Дюни, гр.Созопол, Несебър, к.к. Слънчев бряг, с. Свети влас, в.с. Елените, к.к. Св. Св. Константин и Елена, 
к.к. Чайка, к.к. Златни пясъци, к.к. Албена, както и Международен младежки център (Приморско) 
 


