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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АЕЦ

Атомна електрическа централа

АИС

Автоматична измервателна станция

БВП

Брутен вътрешен продукт

БКТП

Бетонови комплектни трафопостове

БТПП

Българска търговско-промишлена палата

ВЕЦ

Водна електрическа централа

ВС

Възлова подстанция

ВТП

Високотехнологичен парк

ВУЗ

Висше учебно заведение

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ГРМ

Газоразпределителна мрежа

ГРСП

Газорегулаторен и снабдителен пункт

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителска грижа

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДОВДЛРГ

Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

ЕП

Електропровод

ЕО

Европейската общност

ЕС

Европейски съюз

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИКТ

Информационните и комуникационни технологии

ИПГВР

Интегриран план за възстановяване и развитие

КК

Канализационен колектор

КТП

Комплектни трафопостове

МБАЛ

Многопрофилните болници за активно лечение
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МЗХ

Министерство на Земеделието и храните

МИ

Медицински изделия

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МИПСПС

Медицински изделия, приспособления, съоръжения и помощни средства

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МПСОВ

Малка пречиствателна станция за отпадни води

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НКЦ

Национална културна ценност

НСИ

Национален статистически институт

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОП

Оперативна програма

ОУ

Основните училища

ОУП

Общ устройствен план

ПЗ

Промишлена зона

ПРЗ

План за регулация и застрояване

ПКЦ

Парово-котелна централа

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейна вода

ПСПС

Приспособления, съоръжения и помощни средства

П/ст

Подстанция

ПУП-ПРЗ

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

ПУР

План за улична регулация

РЕПГ

Разрешително за емисии на парникови газове

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух
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СДН

Средноденонощна норма

СМР

Строително Монтажни Работи

СН

Средно напрежение

СОУ

Средно общообразователно училище

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТП

Трансформаторна подстанция

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ФАР

Програма за подпомагане на икономическото преструктуриране в
страните от Източна Европа

ФСМП

Филиал за спешна медицинска помощ

ЦДГ

Целодневни детски градини

ЦГЧ

Централна градска част

ЦСМП

Център за спешна медицинска помощ

ЮЗУ

Югозападен университет

ЮНЕСКО

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура

NMVOC

Неметанови летливи органични съединения
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РАЗДЕЛ I
I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Разработването на Целевия и проблемен анализ е първият етап от изготвянето на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев. Целевият
и

проблемен

анализ

систематизира

и

обобщава

най-важните

моменти

от

съществуващите стратегически документи за развитието на Р България, региона,
областта, общината и града и се основава на Методическите насоки за разработване и
прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на
Министерството на регионалното развити и благоустройството от юли 2010 г.
Анализът проследява съществуващото състояние на средата във всички аспекти,
факторите, влияещи върху настъпилите промени и тенденциите за развитието на
градските територии, природните и антропогенни компоненти, социалната среда,
икономически и технологични системи в град Гоце Делчев. Основната цел на анализа е
идентифициране на части от градската територия, решаването на чиито проблеми
изисква да бъдат прилагани инструментите на интегрираното развитие и на първо
място – на интегрираното планиране. Анализирани са факторите, които са довели до
съществуващото състояние и натрупване на проблеми в определени зони на
територията на града. Посочени са силни и слаби страни в развитието на
икономическата активност, социалното приобщаване, зоните за обитаване, туризма,
културно-историческото наследство, околна среда. Обобщени са силни и слаби страни,
възможности заплахи и са систематизирани изводи за състоянието на градската среда.
Направените изводи от анализа ще доведат до обосноваване на зони за въздействие с
посочени начин на определянето им (по критериите, включени в Методическите насоки
за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие, основни характеристики и параметри (териториален обхват, брой обекти и
др.) и проблеми за решаване с ИПГВР.
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РАЗДЕЛ II
II.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАДА И ОБЩИНАТА. МЯСТО И РОЛЯ
НА ГРАДА В СТРАНАТА, ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН, ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД И ОБЩИНАТА

1.

Географско положение, граници и големина

Община Гоце Делчев е разположена в Южната част на Република България, по
поречието на река Места. Районът е предимно планински и заема по-голямата част от
едноименната котловина, както и части от Югоизточен Пирин и Западни Родопи.
Площта на общината възлиза на 315,8 км2 и се включва в териториалния обхват на
Благоевградска област, която от своя страна е част от Югозападния район за планиране.
Административен център на общината е град Гоце Делчев. Община Гоце Делчев има
общи граници с община Банско на север, община Гърмен на изток, община
Хаджидимово на юг и община Сандански на запад. В административно отношение
общината е съставена от 1 град – гр. Гоце Делчев и 10 села, по-големи от които са
Брезница, Корница и Лъжница.

Фигура 1 – Карта на община Гоце Делчев
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Фигура 2 – Карта на община Гоце Делчев в област Благоевград

Близостта на община Гоце Делчев до областния център Благоевград (105км.) и
столичния град София (203 км.), както и до функциониращия ГКПП Илинден-Ексохи
прави географското положение на общината важно сравнително предимство.

2.

Човешки ресурси, социална среда и икономика
2.1.

Демографска характеристика

Населението на община Гоце Делчев, по данни от преброяването през 2011г., възлиза
на 31 050 жители. В град Гоце Делчев преобладават жените, а в селата мъжете. През
последните години се наблюдава уравновесяване на съотношението мъже - жени, като
понастоящем в общината живеят 50,5% (15 767) жени и 49,5% (15 283) мъже. Средната
гъстота на населението е 98,3 души/км2. От общото население на общината 19 091
души живеят в град Гоце Делчев, а останалите 11 959 души живеят в селата, което в
процентно съотношение се равнява на 61% градско и 39% селско население.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

15

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Механичното движение в общината е с отрицателни стойности (-159). Естественото
движение също е с отрицателни стойности (-43), като съответно живородените деца са
309, а умрелите 352 души.

2.2.

Социално-икономическо развитие

Поради специфичното си географско положение, град Гоце Делчев изпълнява роля на
локален икономически център за няколко общини по долината на р. Места - Сатовча,
Гърмен, Хаджидимово и Г. Делчев. Градът има добре развита преработваща
промишленост,

като основни сектори са текстилна и обувна, хранително-вкусова

промишленост, дървообработване и хартиена промишленост, производство на изделия
от пластмаси. Приносът на общината в БВП на област Благоевград непрекъснато се
увеличава, достигайки 8,7% през 2010 г. Икономиката на града е доминирана от
микропредприятията (92,6% за 2010).
В периода на икономическа криза след 2008 г. се наблюдава известен спад в
производството на някои ключови сектори (текстилен и обувен сектор, каучукова
промишленост

и

структуроопределящи

производство
сектори

на

пластмаси),

като

но

същевременно

хранително-вкусовата

други

промишленост,

производството на дървен материал, хартия и картон) бележат значителен ръст на
продукцията, въпреки неблагоприятните въздействия на икономическата криза.
Недостатъчно оползотворен е потенциалът за развитие на туризма и селското
стопанство. Инвестиционната активност в условията на икономическа криза намалява,
но с по-малки темпове от средните за областта. Въпреки навлизането на редица
чуждестранни

инвеститори

(основно

в

текстилната

промишленост),

преките

чуждестранни инвестиции на глава от населението все още са значително по-ниски от
средните за областта и страната. Високотехнологични отрасли почти не са застъпени в
градската икономика.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Показателите на бизнес средата се оценяват като много добри – включително местна
данъчна политика, ниво на административното обслужване, относително благоприятни
демографски показатели в сравнение със средните за страната и добра образователна
структура на населението.
В периода на икономическа криза след 2008 г. безработицата в общината непрекъснато
нараства, но въпреки това коефициентът на безработица за града през 2011 г. (9,56%) е
по-нисък от средния за страната (11,2%). Коефициентът на икономическа активност
през 2011 г 59,4% - по-висок от средния за страната (51,3%) и от средния за област
Благоевград (58,6%), но средната годишна заплата на наетите по трудово и служебно
правоотношение е по-ниска от средната за областта и страната.
В града има добре развита образователна мрежа, включваща детски заведения
(заведения

за

предучилищно

обучение),

основни

и

средни

училища

(вкл.

професионални). Здравната инфраструктура също е добре развита и достатъчна като
капацитет за местното население. Показателите за заболеваемост и смъртност на
населението са по-добри от средните за страната.

2.3.

Инфраструктура и жилищна среда

Единственият вид транспорт развит на територията на общината е автомобилният, а
основната пътна артерия минава през Момина клисура за Разлог. Транспортната
инфраструктура в общината е представена от 80 км. пътища. От тях има един път I клас
“Симитли – Разлог – Банско – Гоце Делчев – ГКПП Илинден” с обща дължина на
трасето 25км. и един път III клас “Петрич – Гоце Делчев – Сатовча – Доспат” с
дължина 24 км. Общата дължина на общинските пътища е 36км. Средната гъстота на
пътната мрежа е 24 км/100км2.

На територията на общината няма изградена ж.п.

мрежа.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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В близост до общинския център (до с. Мусомищe) се намира бивше военно летище,
което е продадено на частна фирма. Проектът Pirin Airport предвижда възстановяване
дейността на летището, като същевременно се създаде възможност да бъде използвано
за обслужване на граждански полети на обща авиация и провеждане на чартърни
полети за превоз на пътници от и до България. Планира се тези полети да обслужват
основно нуждите на туристическия сектор в цялата област Благоевград, а именно –
зимен, културен и СПА туризъм.
Всички селища в района са електроснабдени и водоснабдени, но много от тръбите на
водопроводната мрежа са остарели и имат нужда от подмяна. Предстои да се довърши
изграждането на пречиствателна станция за питейни води и да се построи
пречиствателна станция за отпадни води. Канализационната мрежа на града е изградена
над 98%, но се нуждае от подновяване и разширяване в крайните квартали.
На територията на Община Гоце Делчев е изградено и функционира Регионално депо за
неопасни отпадъци с обща площ от 156 дка, което се намира на 3 км. северозападно от
гр.Гоце Делчев и обслужва три общини – Хаджидимово, Гърмен и Гоце Делчев.
Действащата нормативна рамка в областта на управлението на отпадъците налага
изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците (компостиращи,
сепариращи инсталации и други др.). Община Гоце Делчев е бенефициент по редица
проекти, насочени към подобряване на техническата инфраструктура в град Гоце
Делчев и района, в т.ч. подобряване на уличната и парковата инфраструктура, подмяна
на водопроводна и канализационна мрежа, ремонт на физкултурен салон и изграждане
на открити спортни площадки.
Броят на жилищата в град Гоце Делчев за 2011г. е 6396, в които живеят 18415 души.
Най-голям е делът на тристайните апартаменти (2176), последван от двустайните и
четиристайните (съответно 1793 и 1166).

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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2.4.

Кратък исторически преглед

Благоприятното географско местоположение допринася за населяването на Гоце
Делчев още от древни времена. Открити са множество останки от епохата на
праисторическия човек, от новокаменната и каменно-медната епоха, от траките - през I
хил. пр.н.е., от периода на римското владичество и късната античност на славяните.
На разстояние от 9 км. са разположени останките на Никополис ад Нестум, откъдето
идва старото име на града – Неврокоп (турска форма на гръцкото Никополис).
Сведения сочат, че местността попада в очертанията на Българската държава през
ранната 837г. В съвременния Неврокоп има открити следи от крепостни руини и
селище, датиращи от IX – X в., които предхождат днешния град. Неврокоп пада под
Османско владичество през XIV в. Поради асимилаторската политика на завоевателя,
голяма част от населението приема ислямската религия и за периода от един век се
превръща в преобладаващо мюсюлмански град. През този период Неврокоп се
превръща в културен и икономически център, тъй като местното население започва да
развива занаяти като животновъдство, земеделие, пчеларство, бубарство и др. Неврокоп
се прочува като единствен производител на неврокопски чанове. За икономическия
подем благоприятства износът на стоки към Драма, Кавала и Солун, на юг и Сърбия и
Австро-Унгария, на запад.
След Руско-Турската освободителна война и Берлинския конгрес от 1878г. Неврокоп
остава в рамките на Отоманската империя. Това не спира усилията за национално
обединение на България. Градът е освободен без битка на 19 октомври 1912г., по време
на Балканската война. Поради тази причина множество мюсюлмански семейства се
изселват и се заселват български бежанци, което изцяло променя облика на града.
Първи кмет на Неврокоп е българският поет и революционер Пейо Яворов.
През 1951 година градът е наречен на революционера Гоце Делчев.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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2.5.
Баланс на територията и селско стопанство
Южното разположение, средиземноморското климатично влияние и наличието на
естествени

водоизточници

благоприятстват

развитието

на

растениевъдството.

Разпределението на земеделската земя на територията на общината е следното: ниви –
60 804 дка, ливади и пасища – 33 513 дка, трайни насаждения, вкл. лозя – 5 220 дка,
лозя – 2 912 дка. Населените места в общината заемат 2,3 % от общата площ. Горите
покриват над 60% от територията на общината. Тук се намира и природният резерват
Ореляк, който заема 2,2% от територията, а 6% от територията на общината е заета от
малка част от НП „Пирин“.
В общината се отглеждат предимно тютюн, картофи, зеленчуци, технически култури.
Основен поминък на населението е тютюнопроизводството, отглеждат се сортовете:
“Неврокоп 11-46”, “Крумовград 90”, Крумовград 988”, “Крумовград 78” и “Джебел
81К” на обща площ от 6708дка. От трайните култури се отглеждат ягоди, малини,
къпини, лозя, ябълки, сливи, череши и други. От зеленчуковите култури – средноранни
и късни домати, едроплодни и дребноплодни краставици и пипер. Основни
селскостопански култури са: пшеница (4685дка), царевица за зърно (3000дка), картофи
(1712дка), фасул (1025дка), лозя (1030дка), пипер (355дка), домати (300дка), ябълки
(209дка), слънчоглед (100дка).
Развитието на растениевъдството обуславя и развитието на животновъдството. В
общината се отглеждат говеда, крави, овце, кози, свине и птици. Общият брой на
кравефермите е 23. Овцевъдството, говедовъдството и птицевъдството бележат ръст, а
спад отчита козевъдството. На територията на общината липсват лицензирани
млекопреработвателни

предприятия.

Функционира

едно

месопреработвателно

предприятие, како в момента към него се изгражда и кланица.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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3.

Пространствени връзки

Благоприятното географско положение на община Гоце Делчев се определя от
близостта й не само до областния град Благоевград (105 км.) и столичния град София
(203 км.), но и близостта й до Българо-гръцката граница (15км. до ГКПП ИлинденЕксохи), което обуславя значението на трансграничните връзки с Гърция за местното
развитие и икономика. Най-близкото морско пристанище, до което има връзка
общината е град Кавала (Гърция), което е на разстояние само 95 км.

РАЗДЕЛ III
III.
ПРИРОДОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
ХИНТЕРЛАНДА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

1.

НА

СРЕДАТА

И

Релеф

Релефът на община Гоце Делчев се характеризира с голямо разнообразие – от
високопланински до котловинен. В териториалния обхват на общината се включват
Югоизточната част на Пирин планина, част от западните склонове на Западни Родопи,
долното поречие на река Места и Гоцеделчевската котловина. Най-високата точка е
2709 м. в Пирин, а най-ниската 430 м. в Гоцеделчевската котловина. Върховете на
Пирин, които се включват в пределите на района, като Хлевен, Бойков връх, Ченгел
чал, както и връх Ореляк, имат ясно изразен алпийски характер. Пирин планина
предлага и разнообразни форми на релефа, като трите най-южни циркуса Каменишкия,
Брезнишкия и Корнишкия и езерата, които са формирали, както и уникална горска
растителност. Средната надморска височина на Гоцеделчевската котловина е 550м. На
изток тя е затворена от Западни Родопи. В тази част релефът отново е
високопланински, който е комбинация от високи заоблени планински върхове и
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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дълбока, сложна мрежа от красиви каньони и добре оформени долини. Разнообразие в
релефните форми внасят проломът Момина клисура и проломът при река Бистрица,
каньонът на река Канина и каньоновидната форма на река Делчевска. Разломната
структура на котловината е източник на минерални извори. Многобройните скални
венци, планински върхове, ледникови езера, каньоновидни долини, отделни изолирани
височини, заедно с останалите повърхностни и подземни образувания са големият
природно-туристически потенциал на община Гоце Делчев.

2.

Полезни изкопаеми

Районът на Гоце Делчев е беден на полезни изкопаеми. Находищата на лигнитни
въглища в общината е прекратено поради нерентабилност на продажбите и през 2001г.
мина „Канина“ е обявена в ликвидация. Ценен ресурс за общината са находищата на
мрамор от Пирин и Родопите, които се явяват суровина за преработващата
промишленост не само за местни, но и за чуждестранни фирми. В среден Пирин освен
мрамори, широко разпространение имат и гранитите, гнайсите и слюдените шисти.

3.

Климат

Град Гоце Делчев е разположен в Гоцеделчевската котловина, в югоизточната част на
Пирин. По тази причина градът попада в зоната на преходносредиземноморската
климатична област. Котловинното му местоположение и разнообразните релефни
форми в района допринасят за наличието на температурни инверсии (особено през
зимата). Също така високите върхове на планините Рила, Пирин и Западни Родопи
ограничават свободното нахлуване на студени въздушни маси към юг. Климатът се
характеризира със средна годишна температура от 11,3-11,5°С. Районът се отличава с
мека зима и топло лято. Средната зимна температура (декември-февруари) е 1-2°С, а
средната лятна (юни-август) е около 19-20°С. Средната скорост на вятъра в района на
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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града е около 0,8 м/сек, а котловинният характер на местността обуславя наличието на
голям брой дни с безветрие. Преобладават западни и северозападни ветрове. Средните
годишни суми на валежите в Гоце Делчев са между 620-780мм. Максимумът на
валежите е през зимата, с вторичен максимум през есента. Максималните валежни суми
се наблюдават през месец ноември, а минималните – през август. В котловината част на
общината, поради влиянието на средиземноморския климат снежната покривка е
непостоянна и е със сравнително малка дебелина. По-обилна и с по-голяма
продължителност е снежната покривка в планинската част от района, къде снегът може
да се задържи за 5-6 месеца.

4.

Хидрография

Община Гоце Делчев е изключително богата на водни ресурси, които се формират
главно от преминаващата по цялото й протежение река Места, нейните притоци
Канина, Брезнишка (Туфча) и Неврокопска както и от езерата, които са формирани от
южните циркуси на Пирин. Река Места извира от южните склонове на Рила, в горната
си част тече между планините Рила и Западни Родопи, от чиито високи върхове събира
своите притоци, врязва се в родопския рид Дъбраш и образува дълбокия и живописен
пролом Момина клисура. В средната си част минава през цялата територия на
Гоцеделчевската котловина, а в долната си част преминава на гръцка територия и се
влива в Егейско море. Повлияни от снежното задържане във високопланинския пояс,
река Места и нейните притоци се характеризират с ясно изразен максимален пролетен
отток. Минимумът е през есента и се обуславя не само от оскъдните валежи, но и от
интензивното изпарение.
Езерата на територията на общината са тези разположени по североизточните склонове
на Пирин, от където черпят и водите си десните притоци на река Места – Брезнишка
(Туфча) и Неврокопска. Тези езера са с ледников произход, формирали се в дъната на
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Каменишкия, Брезнишкия и Корнишкия циркуси. Изградени язовири на територията
на общината няма, най-близко разположен е язовир Доспат, на границата между
Смолянска и Пазарджишка област. Над град Гоце Делчев в подножието на Пирин има
функциониращи три водоема. Във високопланинските системи на поречията на реките
преобладават екологично чистите, бистри и студени подземни води с благоприятни за
ползване свойства и състав. Разломната тектоника около Пирин планина обуславя
наличието на минерални извори. В общината минерални извори има в местността
Топлика, около 10 на брой, в близост до град Гоце Делчев. Дебитът на тези извори е
40л/сек. с постоянна температура от 22°C. Местността, в която се намират тези извори е
живописна и предлага изключителни условия за туризъм. Минерални извори в района
има и при селата Баничан и Мусомище. Находище на термални азотни води има в
непосредствена близост до Гоце Делчев, в района на село Огняново, община Гърмен.
Те са 16 на брой, с общ дебит 120 л/сек. и с температура около 40°C. Минералната вода
на Огняновските извори е бистра, без мирис и приятна за пиене.

5.

Почвена покривка

Надморската височина на община Гоце Делчев определя местоположението на района
като прилежащо към Южнобългарската ксеротермална зона на почвено-географското
райониране на България. От гледна точка на структурата на почвената покривка
Гоцеделчевската котловина се включва в Разложко-Гоцеделчевски район, заедно с част
от планинските склонове, ограждащи река Места. Преобладаващо за района е
разпространението на аловиално- и деловиално-ливадните почви. Основно те заемат
част от заливната тераса на река Места и нейните притоци, като в голямата си част се
заблатяват. По техните граници има тесни ивици пясъчни и чакълести наслаги.
Механичният им състав ги определя като леки, предимно песъчливи, с висока
проницаемост и аерация и слаба водозадържаща способност. Притежават ниско

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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съдържание на хумус, азот, калий и фосфор. Канелените горски почви са
разпространени върху меки скали, в по-ниски стъпала и полегати склонове. В различна
степен те са излужени и неизлужени. В областта този тип почви най-често са ерозирани
и каменисти, а в някои случаи са плитки. Наблюдава се наличие на хумуснокарбонатни почви, или рендзини. Характерно за високите части, особено за землищата
по склоновете на Пирин и Западни Родопи, е наличието на кафяви горски почви. Те са
силно ерозирали.Тези територии са подходящи за отглеждане на тютюн, царевица,
картофи, малини и други.

6.

Растителност и животински свят

Като цяло Югозападна България се характеризира с изключително богата и
разнообразна флора и фауна и районът на община Гоце Делчев не прави изключение.
На територията на общината са застъпени части от Национален парк „Пирин“ и
природен резерват „Ореляк“. Тези територии са характеризират с живописен релеф и
богат растителен и животински свят. Тук се срещат редки и защитени дървесни и
тревни видове, някои от които са включени в Червената книга на България.
Географското положение, в комбинация със средиземноморското климатичното
влияние по долината на река Места, спомага за проникването на по-топлолюбива
растителност – средноевропейски растителни видове. В Пирин планина до 600-700
м.н.в. е разположен пояса на дъба, покрит главно с дъбови и габарови гори, примесени
с представители на черния бор. След тях на височина 900-1000 м. и на места до 15001800 м.н.в. по източния склон на връх Ореляк е буковият пояс. Над този пояс започва
пояса на иглолистните гори, бял бор, смърч и бяла мура, достигащ до 2000-2200 м.н.в.
Над 2000 м. започва пояса на клека и хвойната. В Пирин се срещат около 70 вида
ендемити. По склонове на Западни Родопи също се наблюдава разпространението на
средноевропейската дървесна растителност. В Западни Родопи като цяло доминират
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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естествените иглолистни борови и смърчови гори, но на височина до 600-800 м.
източните склонове са покрити главно с върбово-тополово-елшова гора. Над този пояс
до 800-1300 м.н.в. е поясът на горуна, бука и смърча. Най-високият пояс от 1300 до
2000 м. е покрит с гори от бук, ела и смърч. Разнообразието в растителността обуславя
и разнообразния животински свят. На територията на общината са разпространени
множество видове насекоми, влечуги и птици, които от своя страна са предпоставка за
развитие на популации от различни видове дивеч – дива свиня, благороден елен, сърна,
дива коза, планински кеклик, яребица и други. От едрите хищниците се срещат мечки,
вълци, чакали, лисици и диви котки. В района се срещат още див гълъб, алпийска гарга,
язовец, сухоземна костенурка, котешка змия, планинска пъстърва и други.
Дивата коза обитава високопланинските части на района и заедно с кафявата мечка се
намира под закрила на закона.

РАЗДЕЛ IV
IV.
ГЕОДЕМОГРАФСКИ
АНАЛИЗ.
БРОЙ
И
ДИНАМИКА
НА
НАСЕЛЕНИЕТО. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФСКИ И
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
СТРУКТУРИ
НА
НАСЕЛЕНИЕТО.
ЕСТЕСТВЕНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
ДЕМОГРАФСКА ПРОГНОЗА

1.

Брой и динамика на населението

През 2011 г. броят на населението на гр. Гоце Делчев е 19091 души, което представлява
над половината от общия брой на населението в общината. По брой на населението
градът заема четвърто място в областта след Благоевград, Петрич и Сандански.
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7761049 7718750 7679290 7640238 7606551 7563710 7504868 7327224

Р България
Югозападен
район
2114815 2118855 2116791 2114568 2115042 2112519 2113555 2131233
област
Благоевград
334907 333577 330034 329309 328783 327885 325870 322025
град
Гоце 20198
20123
20023
19957
19989
19918
19721
19091
Делчев
Таблица 1 – Население на гр. Гоце Делчев, област Благоевград, Югозападен район и Р България
Източник: НСИ

Понастоящем относителният дял на населението на гр. Гоце Делчев е 5,9% от
населението на област Благоевград и само 0,9% от населението на Югозападния
статистически район. В динамиката на неговото развитие могат да се очертаят 2
основни периода. Първият е период на нарастване и продължава до преброяването през
1992г. През същата година е отчетен най-голям брой население на града от 20 454
души, което е над два пъти по-голям в сравнение с 1934г. (8767 д.). След 1992г.
населението на града постепенно намалява, като намалението е много по-интензивно
през периода 2001-2011г. и особено след 2008г.

Фигура 3 – Брой на населението на град Гоце Делчев, 2004 – 2011 г.
Източник: НСИ
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Общо за последния десетгодишен период населението на гр. Гоце Делчев е намаляло с
1207 д. при средногодишен темп на намаление от 0,6%.
Население - град
Гоце Делчев
Ръст на населението
спрямо предходната
година (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20198

20123

20023

19957

19989

19918

19721

19091

-0.37

-0.5

-0.33

0.16

-0.36

-0.99

-3.19

Таблица 2 – Ръст на населението на град Гоце Делчев
Източник: НСИ

Тази стойност е близка до средногодишния темп на намаление на населението на
България (0,7%) и област Благоевград (0,5%) през периода 2001-2011г. и малко повисока от средногодишния темп на намаление в общината (0,4 %). Може да се каже, че
на фона на общото намаление в общината след 1992г. гр. Гоце Делчев запазва своя
относителен дял от общия брой на нейното население.
Структурни характеристики на населението

2.

Половата структура на населението на гр. Гоце Делчев се характеризира с превес на
женското население. През 2011г. жените са с 641 повече от мъжете. Съотношението
мъже/жени в абсолютен брой е 9225 : 9866. Представено в относителни стойности то е
48,3 : 51,7.
2004
Град
Гоце
Делчев

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

9805

10393

9747

10376

9678

10345

9641

10316

9626

10363

9576

10342

9458

10263

9225

9866

Таблица 3 – Полова структура на населението на град Гоце Делчев
Източник: НСИ
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Това означава, че на 100 мъже от населението на града се падат 106 жени. Тази
стойност е близка до средната за страната, която е 105 жени на 100 мъже през 2011г.
Нарушеният баланс между половете е главно за сметка на високите възрастови групи и
не оказва пряко влияние върху процеса на възпроизводство. Основна причина за поголемия брой и относителен дял женско население е съществуващата по-високата
смъртност и по-ниската средна продължителност на живота при мъжете. Това на
практика води до акумулиране на по-големи контингенти жени във високите
възрастови групи.

Фигура 4 – Население по възрастови групи, 2011 г.
Източник: НСИ

Процесът на остаряване на населението, макар и по-слабо, се проявява и при
населението на гр. Гоце Делчев. Данните за възрастовата структура на населението

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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показват, че понастоящем населението на града има регресивна възрастова структура
по типологията на Зундберг.
Възрастов състав на населението по Зунберг, %
0-14

15-49

50+

Р България

13.24

46.79

39.96

град Гоце Делчев

14.79

48.82

36.39

Таблица 4 – Възрастов състав на населението
Източник: НСИ

Съотношението между поколението на децата (0-14г.) и поколението на прародителите
(50 и повече години) е 14,8:36,4. Посоченото съотношение е по-благоприятно в
сравнение със средното за страната (13,2:39,9). Разликата в полза на гр. Гоце Делчев
може да се обясни с по-бавно променящите се репродуктивни и миграционни нагласи и
поведение на населението в тази част от територията на страната. Тази особеност има
отражение върху динамиката на естественото и механично движение. В подкрепа на
това твърдение са и данните за населението под трудоспособна, трудоспособна и над
трудоспособна възраст. За гр. Гоце Делчев съотношението между трите групи е
14,8:71,0:14,2, при средно за страната 13,2:68,3:18,5.
Под
трудоспособна
възраст
13.24
Р България
град
Гоце 14.79
Делчев

В трудоспособна Над
възраст
трудоспособна
възраст
68.27
18.49
70.95
14.26

Таблица 5 – Население на град Гоце Делчев в под-трудоспособна/ трудоспособна/ над- трудоспособна
възраст
Източник: НСИ

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Съпоставката на данните за населението на 60 и повече години показва, че степента на
застаряване на населението на града е по-ниска в сравнение със страната и област
Благоевград. Изключение прави единствено групата на най-възрастното население (80
и повече години), чиито относителен дял се доближава до средния за страната. Послабо изразеното застаряване на населението на гр. Гоце Делчев създава условия за послабо демографско натоварване на населението в трудоспособна възраст в сравнение с
редица други селища в България. Това означава и по-благоприятно съотношение между
броя на влизащите и излизащите лица от трудоспособна възраст, което има значение за
осигуряването на града с човешки ресурси в перспектива. По отношение на етническия
състав на населението на гр. Гоце Делчев, може да се каже, че той е по-хомогенен в
сравнение със страната. Тази хомогенност се определя от по-високия относителен дял
на българската етническа общност - 92,9% срещу 84,8% средно за страната.

Фигура 5 – Етническа структура на населението, 2011 г.
Източник: НСИ
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Представянето на турската и ромската етнически групи, съответно 4,5 и 1,0 % е доста
под средните за страната стойности (8,8 и 4,9%). По-нисък е и относителният дял на
лицата, самоопределили се на преброяването през 2011г. към други етнически групи. За
гр. Гоце Делчев той е 0,6% при 0,7% за страната и 1,1% за областта.
Етническа структура на населението в %, 2011 г.
българска

турска ромска друга не се самоопределя

Р България

84.79

8.8

4.87

0.74

0.8

област Благоевград

88.55

6.01

3.43

1.09

0.92

община Гоце Делчев

72.58

24.24

1.13

0.93

1.12

град Гоце Делчев

92.92

4.52

0.97

0.6

0.99

Таблица 6 – Етническа структура на населението, 2011 г.
Източник: НСИ

Запазените традиции в областта на репродуктивното поведение допринасят за побавните промени в етническата структура на населението като цяло. Образователната
структура на населението има значение за цялостното социално-икономическо
развитие на определено населено място или административно-териториална единица.
Данните от 2011г. показват, че образователното равнище на населението на гр. Гоце
Делчев е значително над средните за общината и област Благоевград стойности и се
доближава до средните за страната.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Фигура 6 – Образователната структура на населението, 2011 г.
Източник: НСИ

Относителният дял на висшистите в града е 18,6% при 19,6% средно за страната. За
сравнение при област Благоевград и община Гоце Делчев стойностите са съответно
14,0 и 13,0%. За доброто състояние на образователната структура на населението в
града говори фактът, че относителният дял на завършилите средно образование (47,5
%) е по-висок от средния за страната (43,4 %), областта (43,7 %) и общината (40,6 %).
Висше

Средно

Основно

Начално Незавършено
начално

Р България
19.57
43.39
23.1
7.79
област
Благоевград 13.99
43.68
26.82
9.56
община Гоце
Делчев
13.03
40.61
31.61
9.02
град
Гоце
Делчев
18.57
47.47
22.18
6.7
Таблица 7 – Образователната структура на населението
Източник: НСИ

4.77

Никога не Дете (до 7 години
посещавали вкл., което още не
училище
посещава
училище)
1.17
0.21

4.83

0.92

0.2

4.97

0.62

0.14

4.51

0.42

0.15

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Констатацията за много добра организация на учебния процес в училищата на гр. Гоце
Делчев се подкрепя от данните за лицата, които никога не са посещавали училище. За
града те са едва 0,4 % при 1,2 % средно за страната, 0,9% за област Благоевград и 0,6%
за община Гоце Делчев. По-добрите показатели, свързани с образователната структура
на населението са значително преимущество, което може да се използва за бъдещото
социално-икономическо развитие на гр. Гоце Делчев.

3.

Естествено възпроизводство и миграция на населението

Започналото през 90-те години на XX век влошаване на демографската ситуация в
България се отрази на развитието и на по-малките по население градове. Данните от
текущата демографска статистика показват по-слабо изразени негативни тенденции при
естественото движение на населението на гр. Гоце Делчев в сравнение със страната. По
отношение на коефициента за раждаемост стойностите през периода 2006-2011г. са с
около 0,5-1,0 пункта по-високи от средните за страната.
Година Коефициент

на Коефициент

на Коефициент

раждаемост

смъртност

естествен прираст

2006

9.99

10.37

-0.38

2007

10.47

11.57

-1.1

2008

11.51

10

1.51

2009

10.89

9.43

1.46

2010

8.47

11.81

-3.34

2011

10.32

11.63

-1.31

на

Таблица 8 – Коефициент на раждаемост, 2006 – 2011 г.
Източник: НСИ
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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През 2011г. отчетената раждаемост за града е 10,3‰ при 9,6‰ средно за страната. През
същата година гр. Гоце Делчев е с по-висока раждаемост от тази в Югозападния
статистически район (9,9‰) и Благоевградска област (9,8‰).

Фигура 7 – Коефициент на раждаемост, 2006 – 2011 г.
Източник: НСИ

По-благоприятните стойности за гр. Гоце Делчев се свързват с по-слабо нарушената
възрастова структура на населението и по-добре представените като относителен дял
контингенти от млади хора в репродуктивна възраст. Определено значение имат също
традициите в репродуктивното поведение и усилията на градската управа в областта на
здравеопазването и образованието на подрастващите.
Равнището на общата смъртност на населението на гр. Гоце Делчев е значително пониско в сравнение със средното за страната. Въпреки известното покачване през

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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периода 2006-2011г. стойностите за града остават по-ниски от тези за Югозападния
статистически район и Благоевградска област.

Фигура 8 – Коефициент на смъртност, 2006 – 2011 г.
Източник: НСИ

През 2011г. коефициентът на общата смъртност за гр. Гоце Делчев е 11,6‰ при 14,7‰
средна стойност за страната и 13,2‰ – за Югозападния статистически район. По-слабо
изразената разлика с област Благоевград (11,9‰) се дължи на близките характеристики
на възрастовата структура на населението.
По-благоприятното отношение между коефициентите за раждаемост и смъртност на
населението на гр. Гоце Делчев намира израз във вариациите на естествен прираст от
1,5‰ през 2008г. до -3,3‰ през 2010г.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Фигура 9 – Коефициент на естествен прираст, 2006 – 2011 г.
Източник: НСИ

По-ясно изразения отрицателен естествен прираст в края на периода дава основание да
се твърди, че е налице постепенно влошаване на показателите за възпроизводство на
населението на гр. Гоце Делчев. Водеща роля в тази насока имат промените, свързани с
изпреварващото нарастване на коефициента за общата смъртност.
По отношение на миграциите данните за изселените и заселените не позволяват да се
очертае ясно изразена тенденция. През периода 2006-2011г. механичният прираст е
отрицателен като изключение прави само 2008г.
Механично движение на населението на град Гоце Делчев, 2006-2011 г.
Година Заселени Изселени Механичен прираст
2006
2007
2008
2009
2010
2011

186
181
172
191
275
116

279
225
170
291
406
226

-93
-44
2
-100
-131
-110

Таблица 9 - Механично движение на населението на град Гоце Делчев, 2006-2011 г.
Източник: НСИ
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Подобна динамика се наблюдава и при стойностите на абсолютния прираст. Липсата на
ясно изразена насока на изменение се определя главно от колебанията в механичния
прираст.
Абсолютен прираст на населението на град Гоце Делчев, 2006-2011 г.
Година
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Механичен прираст
-93
-44
2
-100
-131
-110

Естествен прираст
-7
-22
30
29
-66
-25

Абсолютен прираст
-100
-66
32
-71
-197
-135

Таблица 10 – Абсолютен прираст на населението на град Гоце Делчев, 2006-2011 г.
Източник: НСИ

При запазване на сегашната демографска ситуация населението на град Гоце Делчев ще
продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е населението на града да
намалее с около 720 души до 2020 г.

РАЗДЕЛ V
V.
ОЦЕНКА НА ИНФРАСТРУКТУРНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
1. Оценка на състоянието на енергийната инфраструктура

1.1.

Общо описание на състоянието на сектора

Електроснабдяването на община Гоце Делчев е част от цялостната енергийна система
на страната трябва да се разглежда интегрирано с нея. Основни източници на
захранване са закритите уредби 20 kV на подстанции „ЗПИ” и „Гоце Делчев” 110/20
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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kV. Двете подстанции са в пръстен 110 kV между ВЕЛ „Славяни” и ВЕЛ „Места”.
Разпределителната мрежа средно напрежение /СН/ е изградена от кабелни линии и
въздушни мрежи 20 kV и система от трафопостове 20/0,4 kV в типичната градска среда,
като са реализирани пръстени с цел резервираност, както на битовите потребители, така
също и на промишлените. Тези пръстени осигуряват и резервираност на самите
подстанции 110/20/ kV и са добро решение от гледна точка на сигурността на
електроснабдяването. Мрежата СН е изградена основно от директни изводи 20 kV от
Подстанция „ЗПИ” 110/20 kV и подстанция „Гоце Делчев” 110 / 20 kV. Мрежа ниско
напрежение в централната част на града е изградена с кабелни линии до
разпределителни касети от които се захранват консуматорите. В крайните квартали и
вилните зони мрежите са въздушни и с въздушни отклонения се захранват
консуматорите. Както кабелните, така и въздушните линии се захранват от
трафопостове, изграждани с времето съобразно развитието на града и са съобразени с
потребните мощности. Изграждането на трафопостове започва от 1948 г. до сега.
Много от ТП са оборудвани с физически и морално остаряло оборудване, което води до
аварийни ситуации и влошаване на качеството на електроснабдяване. ТП се нуждаят от
реконструкция и обновяване на оборудването за подобряване сигурността на ел.
захранване. В електроразпределителното дружество е приета програма за това
обновяване.
На територията на града няма големи източници за производство на ел. енергия /АЕЦ,
ВЕЦ, ТЕЦ/. Електропроводите 20 kV са съставени от въздушни линии основно в
крайградските зони. Въздушните електропроводи 20 kV създават ограничения със
сервитутите си в урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране. Това
са електропроводите във вилните зони и зони с двойно обитаване около града. Много
от тези въздушни електропроводи не са затворени в пръстени и няма необходимата
резервираност на трафопостовете. На много места частично са кабелирани, което от
експлоатационна гледна точка създава затруднения.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Като цяло електроразпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние в градската част
с изключение на остарелите маслени кабели. Състоянието на електропроводите в
крайградските зони не е добро. Особено голямо затруднение при реконструкцията
създава това, че не е проведена регулация и няма сервитутни зони за прокарване на
кабелни линии. Създаването на цялостен подземен кадастър върху територията на гр.
Гоце Делчев, подмяната на остарелите кабели, както и кабелирането на въздушните
електропроводи ще доведе до намаляване на авариите. Развитието на мрежа средно
напрежение да се предвижда с използване на кабели 20 kV. Трасетата на кабелните
линии се определят с техническите проекти по реда на ЗУТ.
При разработване на ПУР, ПУП- ПРЗ се определят трасета на кабели със сервитутите и
парцели за изграждане на трафопостове 20/0,4 kV. На територията на гр. Гоце Делчев и
околностите са изградени следните типове трафопостове:
 зидани трафопостове в самостоятелни УПИ
 панелни трафопостове в самостоятелни УПИ
 шахтови трафопостове / подземни/
 вградени трафопостове в обществени и битови сгради
 метални комплектни трафопостове - КТП
 бетонови комплектни трафопостове – БКТП
 мачтови трафопостове
В по-голямата си част трафопостовете са собственост на Електроразпределителното
дружество и се управляват от градската диспечерска служба. Изграждането на нови
трафопостове е изключително на терени с отстъпени права от собственици. Общината
не разполага с терени за развитие инфраструктурата на града. Една част от
трафопостовете в промишлените зони и крайградските вилни зони са частна
собственост, което затруднява тяхното управление и не дава възможност за пълното им
натоварване за присъединяване на нови консуматори. Недостиг от ел. енергия има в
централната градска част, където се извършва масово строителство на жилищни
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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кооперации и повишаване на етажността, а от там и консумацията на ел. енергия.
Основен проблем е липсата на свободни площи за изграждане на нови трафопостове
макари вече с нова апаратура с намалени размери. За решаване на този проблем ще се
налагат все повече нетрадиционни проекти с вграждане и пристрояване към жилищни и
обществени сгради на нови трафопостове със спазване на противопожарните и
хигиенни изисквания. За разлика от останалите нива на мрежите, мрежа ниско
напрежение 380/220V е с най-голям обем като дължини и брой съоръжения. Това е и
причината тя да бъде изключително морално и физически остаряла и изисква
инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Като разпределителни табла
се използват метални шкафове, които подлежат на корозия. В тази връзка напоследък
навлязоха в експлоатация полимерните разпределителни кутии.
1.2. Пространствен анализ и фрагментация – анализ на сектора/ областта/
системата по административни райони
По отношение на особеностите за ел. захранването е най-добре териториално да се
раздели на компактна градска част, жилищни комплекси с прилежащи квартали и
периферни жилищни територии и промишлена зона. Компактната градска част е с
изградена инфраструктура на 20 kV и трафопостове 20 / 0,4 kV. Чрез обновяване и
доизграждане както и изграждане на нови трафопостове има възможност за захранване
на завишените мощности. Периферните жилищни територии и селища най-общо са с
нерешено електрозахранване. Проблемът тук е в недостатъчния брой ТП, трудното
намиране на терени за изграждане на нови. Все още няма проведена регулация, което
пък затруднява узаконяване на трасета за кабелните линии. В промишлената зона има
изградена инфраструктура, която в голямата си част не е собственост на
разпределителното дружество, което затруднява захранване на нови консуматори или
за захранването им се налага изграждането на нови. Най-трудно е изграждането на
мрежа

ниско

напрежение

за

осигуряване

на

качествено

електроснабдяване.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Електроснабдителното предприятие прие програма за обновяване на въздушните
мрежи с използване на усукани проводници, което е добър вариант за временното
електрозахранване на тези райони до провеждане на регулация и започване
изграждането на постоянни схеми с кабелни линии.
Електроснабдителното предприятие е частна фирма и ще развива мрежата след
наличието на потребители. По закона на енергетиката е длъжно да присъединява
законните обекти, за които е поискано присъединяване.
1.3. Основни проблеми и „тесни” места в развитието на сектора /областта/
системата
 Трудности за осигуряване на парцели за ТП и липсата на регулация в
периферните жилищни територии.
 Липса на актуален подземен кадастър.
1.4. Идентифицирани нужди за бъдещото развитие на сектора /областта/
системата


Подобряване на вътрешната схема в града за по-голяма резервираност на

захранванията между ТП 20/0,4 kV.


Подобряване на ел. захранването на 20 kV и 0,4 kV в периферните жилищни

територии.


При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ и др. градоустройствени планове да се

обръща

по-голямо

внимание

за

определяне

на

терени

за

изграждане

на

инфраструктурата с петна за ТП и ВС и комуникационни ивици за прокарване на
кабелните линии.


Участие по програмите за енергийна ефективност

за намаляване на

потреблението и производство на ел. енергия от алтернативни източници.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Енергоспестяващи мероприятия при саниране на стария сграден фонд и

изграждане на нов използвайки съвременните технологии за енергийна ефективност.


Монтиране на покривни соларни инсталации и включването им към мрежата.



Съгласно всички технологии за използване на алтернативни източници за

енергия, тя преминава през ел. енергия. Това дава основание да се търси стабилност и
сигурност при изграждане на енергийната система на Община Гоце Делчев.
2. Оценка на състоянието на енергийната инфраструктура по части топло- и
газоснабдяване
2.1
Общо описание на състоянието на енергийната инфраструктура по части
топло- и газоснабдяване
Централизирано

топлоснабдяване

в

град

Гоце

Делчев

не

е

изградено.

Газоснабдяването на града също не е развито. Газоразпределителните мрежи са
изградени само в част от града, като ползвателите, до които има мрежа са под 10%.
Изключение са няколко промишлени предприятия и обществено административни
сгради.
2.2
Пространствен анализ и фрагментация
инфраструктура по части топло- и газоснабдяване

-

анализ

на

енергийната

Централизирано топлоснабдяване в град Гоце Делчев ще е трудно осъществимо, но е
възможно отделни сгради или група сгради да изградят инсталации за общо отопление
с котелно на природен газ или биомаса. Газоснабдяването на град Гоце Делчев се
осъществява чрез доставката на сгъстен природен газ, който се съхранява в ГРСП на
„Енемона Ютилитис” ЕД и разпределението му по ГРМ на газоразпределителното

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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дружество „Неврокоп-газ” АД. ГРМ е изградена от полиетиленови тръби висока
плътност и с работно налягане пет бара.
2.3
Основни проблеми и „тесни“ места в развитието на енергийната
инфраструктура по части топло- и газоснабдяване
Развитието на газоснабдяването в град Гоце Делчев изцяло зависи от желанието и
разбирането на потребителите и от енергийната стратегия и политика на Община Гоце
Делчев и Р България. „Неврокоп-газ” АД в бизнес плана си е заложило развитие на
мрежата, което е достатъчно да покрие нуждите на почти всички потребители. Проблем
за района е, че цената на природния газ е по-висока поради използването на
компресиран газ. Съществуват планове на национално ниво да се изгради газопровод
до АГРС-Симитли, който ще с достатъчен капацитет, за да се покрият нуждите на
Банско, Разлог и Гоце Делчев, но проектът е от компетенциите на националните органи
и министерства и решението за него ще се вземе на национално и регионално ниво.
2.4
Идентифицирани нужди за бъдещото
инфраструктура по части топло- и газоснабдяване

развитие

на

енергийната

За енергийното обезпечаване с евтини и екологични енергоносители е необходима ясна
и категорична енергийна стратегия и политика на Община Гоце Делчев, която да
подпомогне сектора чрез информиране на гражданите, улесняване на процедурите по
изграждане на инфраструктурни обекти и инсталации, активно участие в инициативите
и програмите за енергийна ефективност и осигуряване на фонд за подпомагане на
процеса, задължаване на възложителите /инвеститори, строители и предприемачи/ да
осигуряват поне два алтернативни източника на отопление, изготвяне или промяна на
нормативната база, касаеща строителството, управлението на етажната собственост и
др.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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3. Оценка на състоянието на комуникационно-транспортна система
Община Гоце Делчев и нейният център се обслужва само от автомобилен транспорт,
като

поради

преобладаващият

предимно

орографски

характер

на

региона,

транспортната свързаност на града и неговият непосредствен хинтерланд се
осъществява от ограничен брой транспортно-комуникационни направления. С найголямо, при това с непрекъснато нарастващо регионално значение е транспортната
връзка, осъществявана чрез международния път ІІ-19 (от Кавала и Драма, през гр. Гоце
Делчев за Предел - Симитли). С откриването на ГКПП „Илинден“ трафика по това
направление непрекъснато нараства, което съответно се отразява позитивно върху
развитието на градската и местна икономика и увеличаването на инвестиционната
атрактивност тази част от националното пространство. Чрез същото направление
градът се свързва не само с областния център, но и с национално значимата
туристическа локация на общините Банско и Разлог, близостта до които се явява друго
съществено сравнително предимство на гр. Гоце Делчев. Другите основни направления,
свързващи общината и града с останалата част на страната, са пътните връзки ІІ-84 (за
Велинград – Септември); ІІІ-197 (за Доспат) и ІІІ-198 (за І-1 и Петрич), които към
настоящия момент имат по-малко социално-икономическо значение за развитието на
урбанизраната територия, обект на настоящият анализ.
Общественият транспорт, който обслужва територията на общината и нейната
свързаност с националното пространство е моноструктурен, като се разчита единствено
на автобусния транспорт. Същият е сравнително добре организиран, като ежедневно от
гр. Гоце Делчев за страната тръгват 11 автобуса по основни направления. В допълнение
се осъществяват превози чрез още 14 автобуса, които от съседни общини преминават
през гр. Гоце Делчев в тези посоки. Всяко селище от общината има редовна автобусна
връзка с общинския център. Автобусни линии за обществен превоз на пътници и
таксиметров транспорт има само в гр. Гоце Делчев.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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От тарнспортно-географска гледна точка гр. Гоце Делчев се явява един от найизолираните от основното пространство на страната урбанизрани центрове, което се
отразява на цялостното социално-икономическо развитие на града и неговият
непосредствен хинтерланд. Както става видно от картосхемата по-долу, градът
достъпва Благоевград средно за 80-90 минути, което го прави един от най-изолираните
вторични опорни центрове спрямо областният (първичен) център в страната.

Фигура 10 - Транспортна достъпност на град Гоце Делчев

„Гръбнакът“ на вътрешно градската транспортна инфраструктура се състои от 18
първостепенни главни улици от IV клас, по които се осъществява основната част от
трафика в града и по които се осъществяват връзките между отделените основни
урбанистични единици на гр. Гоце Делчев. Това са:
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

46

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

 бул. “Гоце Делчев”;
 ул. “Стара Планина”;
 ул. “Драма”;
 ул. “Бяло море”;
 ул. “Солун”;
 ул. “Александър Стамболийски”;
 ул. “Милан Конев”;
 ул. “Екзарх Йосиф”;
 ул. “Сливница”;
 ул. “Струга”;
 ул. “Иларион Макарионолски”;
 ул. “Тодор Александров”;
 ул. “Генерал Ковачев”;
 ул. “Илия Дуков”;
 ул. “Иван Асен ІІ”;
 ул. “Солун”;
 ул. “Полковник Борис Дрангов” и
 ул. “Пирин”.
Останалата част от града се обслужва от Събирателни улици V-ти клас или
Обслужващи улици VІ клас. Същите са добре конфигурирани и като цяло отговарят на
изискванията за габарити и плътност, в съответствие с нормативната уредба.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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В по-голямата си част Главните и Събирателни улици в града са в добро техническо и
експлоaтационно състояние, като нарушенията и деформациите на настилките са
предимно в периферните части на града, особено в югозападно и западно направление.
Други улици или участъци от тях са с паваж и значителни неравности, което налага
вземане на съответните реконструктивни мерки или подмяна - “Ал. Стамболийски”,
“Стара планина”, “Бяло море”, “Солун”, “Цар Самуил”, “Пейо Яворов” и др.
В ЦГЧ съществуващата пешеходна зона е добре оформена, включва градската градина
и част от отделни улични отсечки. Улици изцяло и функционално решени като
пешеходни зони няма и не се налага допълнително обособяване на такива.
По отношение на паркирането и престоя на МПС в централната градска част,
основните проблеми са решени с въвеждането на зона за кратковременен престой от
типа „Синя зона“. Това до голяма степен е довело до нормализирането на паркирането
и ограничаването на концентрацията на МПС в централната част на града. Все още
обаче съществуват определени проблеми със струпвания на превозни средства, особено
около учрежденията и публичните зони, представляващи силно атрактивни обекти например Районният съд, общината, Общинският пазар и др. в тези части е необходимо
прецизиране на режимите за престой и паркиране.

4. Водоснабдяване и канализация

4.1. Правна рамка
Ефективното управление на водните ресурси се регламентира с различни директиви на
Европейския съюз, на база на които трябва да се формира политика за управление и
опазване на наличните водни ресурси. Интегрираното управление на водните ресурси е
сред основните цели, които си поставя Рамковата директива за водите на ЕС 2000/60/ЕС.

Тя

предвижда

контрол

върху

вътрешните

повърхностни

води,

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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подпочвените води и бреговите води, с цел да се предотврати и намали замърсяването,
да се насърчи устойчивата употреба на вода, да се защити аква-средата и акваекосистемите и да се ограничат ефектите от наводненията и сушите.
Директива 98/83/ЕС от 03.11.1998 г. за качеството на водата, предназначена за човешка
консумация, определя стандартите за качество, на които питейната вода следва да
отговаря. Тази директива цели да съхрани човешкото здраве по отношение на
консумация на питейната вода, като се гарантира, че питейната вода не съдържа
концентрация на микроорганизми, паразити или други вещества, които представляват
потенциален риск за човешкото здраве. Държавата следва да гарантира чистотата на
питейната вода и съгласно Директивата да упражнява редовно наблюдение и контрол
на определени места за пробовземане по програми за наблюдение.
Директива 1991/271/ЕЕС за пречистване на градски отпадни води третира отвеждането,
пречистването и заустването на битови и индустриални отпадъчни води. Целта на
Директивата е да защити околната среда от всякакви негативни ефекти, свързани със
заустването на отпадни води и задава изискванията към канализационните системи,
както и свързаните с това правни предпоставки и крайни срокове за въвеждане на
европейските практики на национално ниво. Директивата задава времевата рамка, в
която страните членки на ЕС следва да се вместят, за да създадат отвеждащи и
пречиствателни системи в агломерациите, които да отговарят на стандартни критерии.
В България се прилага Законът за водите, който предвижда създаване и на Национална
стратегия за управление и развитие на водния сектор. Тя определя правилата във
водния сектор - правна и регулаторна рамка, собственост и управление на водната
инфраструктура, както и възможностите за финансиране.
За цялата територия на Общината, включително и град Гоце Делчев, услугите по
водоснабдяване и канализация се извършват от Водния оператор "В и К" ЕООД. Това е
стратегическа фирма, която поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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канализационните

мрежи,

системи,

съоръжения

и

пречиствателни

станции.

Дружеството е 100% собственост на държавата, чрез Министъра на РРБ.

4.2. Водоснабдителна система

Водоснабдяването

на

град

Гоце

Делчев

се

осъществява

изключително

от

водоизточници, които се намират на територията на общината. Използват се основно
подземни води с изградени водовземни съоръжения от дренажи и каптажи, всички с
уредени Санитарно-охранителни зони.
№

Наименование

Землище

Водовземни съоръжения

Годишен добив
(куб.м.)

1. ВС "Бараката"

с.Корница

дренажи към каптажи - 3 бр. 100 000

2. ВС "Папаз чеиз"

с.Делчево

дренажи към каптажи - 4 бр. 140 000

с.Корница

дренажи към каптажи- 3 бр. 100 000

с.Корница

Рeчно водохващане

3.

ВС "Софията"
/резервен/

4. р. "Туфча"
ОБЩО

1 690 000
2 030 000

Таблица 11 - Водовземни съоръжения на територията на община Гоце Делчев

На територията на общината е изградена Пречиствателна станция за питейни води,
която да третира водните количества, подавани в мрежата на “В и К” ЕООД.
Максималната производителност е 425 л/с, като суровата вода е с малки отклонения от
стандарта, и основно се осигурява дезинфекция. В ПСПВ се пречиства и подобряват
качеството на подаваната на населението питейна вода по физико-химични и реагентни

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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методи. Химико–технологичната лаборатория при ПСПВ извършва непрекъснат и
периодичен контрол на суровата и пречистена вода по определени показатели.
За нуждите на водоснабдяването са изградени и в експлоатация 3 броя водоеми с общ
полезен обем 8 950 m3. Те са към различните водоизточници и имат различна схема на
захранване, но с технически възможности за превключване. Обемът на водоемите е
достатъчен за оразмерителното потребление, дори и при значително по-големите водни
количества през летния период. Водоемите са изключително важен елемент на
водоснабдителната мрежа и е необходимо дългосрочното им планиране.
Външната водопроводна мрежа за гр. Гоце Делчев е изграждана основно в два периода
- през 60-те години и около 1985-а година. Общата й дължина е приблизително 47,5
km., от които 47% са етернитови с диаметри ø80 - ø300 mm на възраст около 55 години,
а останалите са стоманени с диаметри ø100 - ø500 mm на възраст около 30 - 60 години.
Незначителни по дължина участъци са изградени след 2005 год. от полиетиленови
тръби с диаметър ø160 mm.
Уличната водопроводна мрежа е с обща дължина около 65,5 km и е изграждана през
същия период, като дължината и обхвата постоянно са се увеличавали. Уличните
водопроводи са:


Етернит - 25,8 km - ø60 - ø350 mm - възраст 22 - 50 години



Стомана - 21,6 km - ø75 - ø350 mm - възраст 15 - 50 години



Поцинковани - 2,7 km - ø1/2" - ø3/4" - възраст 1 - 50 години



HD-PE - 12,4 km - ø63 - ø280 mm - възраст 1 - 7 години

При използване пълния капацитет на довеждащите външни водопроводи и
водоизточници, могат да се подадат до 350 000 m3/d към водоснабдителната система. С
това водно количество се задоволява максималното потребление на вода за
средносрочния период на настоящия Интегриран проект. В това отношение се променя
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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и нормативната база в синхрон с Европейските изисквания, като се залагат по-малки
дневни водоснабдителни норми и по-малки загуби на вода.
Водните количества, които могат да бъдат подадени към територията на общината чрез
съществуващите главни водопроводи, са достатъчни да обезпечат населението за
период от поне 10 години. В близко бъдеще не се налага реконструкцията им с
изключение на необходимите действия по поддръжка и реиновация, поради физическо
амортизиране. Главните довеждащи водопроводи имат проводимост, достатъчна за
доставяне на разчетните водни количества, но е необходимо да се гарантира висока
надеждност.
Потреблението е със сезонна неравномерност, увеличено през летния период.
Разрастването на града с включване в регулация на нови територии и промяна статута
на земеделските земи, без те да са придружени със съответната обезпеченост за
осигуряване на водоснабдяването не може да осигури надеждна услуга на
потребителите.
По отношение на разпределителната водопроводна мрежа най-голямо значение има
огромният процент на загуби на вода, който се дължи както на течове, така и на
нерегламентирани включвания за безконтролно водочерпене. За много участъци
мрежите са морално и физически амортизирани, с голяма честота на авариите, ниска
ефективност при експлоатацията им и високи загуби. За последните години те са над
60%, като преобладаващо са технически загуби, произтичащи от състоянието на
мрежата. При дългосрочно планиране е необходимо да се снижат до 20% от
средноденонощното потребление, в съответствие с европейските стандарти и това е
големият резерв на водоснабдителната система.
Загубите на вода са с основно два компонента - загуби произтичащи от управлението и
загуби произтичащи от физическото състояние на водопроводната мрежа. Липсата на
средства за превантивна поддръжка и навременна подмяна са довели до голямо
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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влошаване на водопроводните системи. Голямата част от тях трябва да бъдат по-скоро
подменени отколкото ремонтирани, вземайки в предвид количеството на загубите и
броя на необходимите поправки.
Голямото предизвикателство за водоснабдяването е обезпечаването за риска от
възможни аварии в довеждащите водопроводи, водовземните съоръжения, ПСПВ и
контролните системи, както и на свързаните с тези аварии неблагоприятни
последствия. Трябва да се направи точен анализ на състоянието на магистралните
водопроводи и обезпечен финансово план за профилактични ремонти. Това ще
гарантира надеждно и безаварийно захранване на град Гоце Делчев.
Водопроводите изграждани в периода 1950 - 1990 година са изключително етернитови
и стоманени и са в съответствие с разчетите на жилищните зони, за които са
предназначени.

Те

са

с

добра

проводимост,

отнесена

към

перспективното

водопотребление, но в много лошо техническо състояние, респективно надеждност,
брой аварии, течове и др.
Водопроводите строени в периода от 1990 до 2005 година са изграждани изключително
за локално решаване на проблеми с краткосрочна перспектива. В общия случай не са
подчинени на обща устройствена схема, а представляват реконструкция на
съществуващите В и К. Проводимостта им е определяна преобладаващо за
минималните нормативно допустими диаметри или дори по-малки с обосновка за
временно решение. Тръбопроводите от този период са предимно в добро техническо
състояние, но с ограничена перспектива за ползването им. В много от случаите
трасетата са прокарвани по съществуващата регулация, тъй като няма окончателни
регулационни планове или не са проведени.
Проблем има и с трасетата на магистралните водопроводи. По време на строителството
им терените са били държавни или общински и трасетата са определяни изключително
по технически и строителни съображения. След 1990 година започват да възникват
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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конфликти със собственици на имотите и сервитутните отстояния от тръбопроводите.
Преминаването на трасетата през частни имоти силно ограничава и затруднява достъпа
до тях за ремонтни работи и профилактика. Огромният процент на загуби на вода се
дължи както на течове, така и на нерегламентирани включвания за безконтролно
водочерпене.
За значителна част от териториите е необходимо да бъде проведена окончателна
регулация и тогава да бъде започнато изграждане на водопроводната мрежа по одобрен
цялостен проект. Към момента това се случва хаотично с краткосрочна перспектива и
няма възможност за правилно и устойчиво насочване на инвестициите от
заинтересованите лица.
Трябва да се оползотворят възможностите на Общината за осигуряване на
необходимите средства за изготвяне на актуални и качествени инвестиционни проекти,
с които да се търсят финансови ресурси за реализация от Европейските фондове и
присъединителните програми. Наложително е спешното възлагане на мащабни
проекти, които да изяснят и обосноват необходимите инвестиции, както и етапите за
осигуряването им. Необходима е пълна координация между усилията на Общината и на
Водния оператор, които да имат обща стратегия. В повечето случаи се налага
увеличаване на производителността и обхвата на съществуващи мрежи и съоръжения,
които вече са в експлоатация.
Най-добрата възможност за подобряване нивата на предоставените услуги е договор за
концесия и инвестиране на значителни средства във В и К системата чрез участие на
частния сектор. Една от възможните форми за осигуряване на средства е чрез
публично-частно партньорство.
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор ще създаде модел
за

управление

по

отношение

на

собствеността

и

управление

на

водната

инфраструктура, възможностите за финансиране, включително и в частта за
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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управлението на В и К инфраструктурата, за която отговаря МРРБ. Асоциация на
общините е новата голяма структура, която да може да кандидатства за финансиране по
евро-програми, на което търговското дружество "В и К - Варна" ООД няма право.
Асоциацията ще може да избира оператора, ще има договорни отношения, с които ще
следи за качеството на В и К услугата.
Според нормативните документи цялата водна инфраструктура ще бъде собственост на
държавата или общините. Всички В и К съоръжения на територията на общината
трябва да бъдат прехвърлени за управление от асоциацията, която ще взима всички
важни решения по отношение на В и К сектора и ще следи за изпълнението им върху
обособената територия.
Доходите на населението не позволяват повишаване на тарифите, откъдето да се
получат средства за инвестиции и затова те идват чрез преразпределението на бюджета
през капиталовите разходи на министерството на регионалното развитие, което
отговаря за управление на В и К техническата инфраструктура.
Високите експлоатационни разходи и големите количества подадена, но незаплатена
вода продължават да предизвикват финансови затруднения на Водния оператор. Освен
всичко друго течовете в тръбите могат да причинят проникване на замърсени
подпочвени или канализационни води, което се случва при падане на налягането или
обезводняване на тръбите.

4.3. Канализационната система
В град Гоце Делчев канализационната мрежа е със значително покритие по територия и
население. Тя е изградена над 98%, но се нуждае от подновяване и разширяване в
крайните квартали. Това е предпоставка за отвеждането и пречистването на
отпадъчните води и заустването им в съответния водоприемник и има важно значение
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за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните
ресурси от замърсяване и поддържане на екологичното равновесие.
В града канализационната мрежа е изпълнена по смесената система с преливници,
които я облекчават по време на дъжд, като преливните води се заустват в реката.
Основният проблем по отношение на битовите отпадъчни води е липсата на
пречиствателна станция. Канализационните колектори са заустени директно в
коригираното речно корито. Част от канализационните клонове не са присъединени
към колекторите. Тези фактори силно влошават екологичната обстановка на населеното
място и обичайно са предмет на мониторинг, предписания и критики. Един от
основните приоритети на общината следва да бъде осигуряване на екологично
съобразни условия и здравословна среда за града. За целта е необходимо да се
предприемат ред административни, устройствени, инвестиционни и експлоатационни
мерки за отвеждане и пречистване на битовите отпадъчни води.
Eксплоатационното състояние на изградените канализационни системи не навсякъде е
задоволително. Поради моралната и физическа амортизация най-малко 30% се нуждаят
от реконструкция, а в някои случаи и от цялостна подмяна поради невъзможност да се
провеждат отпадъчните води на всички потребители.
Уличната канализационна мрежа е с обща дължина около 53,2 km и е изграждана в
продължителен период от 1970 год. до сега, като дължината и обхвата постоянно са се
увеличавали. Уличните канализации и колектори са изключително от бетонови тръби.
Една трета от тях са възраст около 30 - 35 години, а останалите са от 35 - 50 години.
Изградените участъци в последните години са от PVC тръби, но са с незначителна
дължина. Почти половината от канализационните клонове са с диаметър ø300 mm.
Устройствените проблеми на канализацията са най-значимите за цялата инженернотехническа инфраструктура и по-конкретните им изражения са:
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съществено изоставане на инфраструктурно осигуряване на териториите

от строителното им усвояване;


отсъствие на обвързаност между водоснабдяването на териториалните

единици и изпреварващото или едновременното им отводняване;


липса на комплексен подход при изграждането на мрежите на

канализацията, както с водопроводите, така и с транспортните комуникации;


неравномерност, не само във фактическото състояние на различните

инфраструктурни системи, но и по отношение на техническите възможности за
по-нататъшното им развитие и доизграждане.
Необходимо е поетапно проектиране и реализация на инвестиционните проекти за
разширяване обхвата и увеличаване проводимостта на канализацията и обвързване на
проектите с изискванията за опазване на околното среда. Наложително е изграждането
на нова ПСОВ за града, за да се осигури надеждно биологично пречистване с активна
утайка и рециркулация и намаляване емисиите на азот и фосфор до нормативно
допустимите. Биологичното пречистване с активна утайка е предвидено като процес
продължителна аерация. Високата възраст на активната утайка предполага добра
стабилизация на излишната утайка. По този начин се намалява до минимум проблемът
с миризмата при окончателното депониране. Процесите на нитрификация и
денитрификация и повишено биологично редуциране на фосфора се осъществяват
целогодишно комбинирано-биологично и чрез утаяване с реагенти.
Община Гоце Делчев планира да реконструира общо 40 км ВиК мрежа, да изгради 2,5
км нови колектори и да построи пречиствателна станция за отпадъчни води. Проектът
за Воден цикъл на гр. Гоце Делчев се оценява на 55 млн. лева и след изпълнението му
всички жители на града ще имат канализация, свързана към модерно пречиствателно
съоръжение
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Изпълнението на този проект ще допринесе за подобряване качеството на живот на
населението и повишаване на възможностите за инвестиции в общината, като по този
начин ще подпомогне постигането на специфичните стратегически цели за:
 опазване и подобряване състоянието на водите;
 подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;
 опазване на биологичното разнообразие и защита на природата.
Главна задача на проекта е да се изгради необходимата инфраструктура за дългосрочно
решаване на проблема, без това да има отрицателно въздействие върху околната среда.
Басейнова дирекция, в съответствие с възложените контролни функции извършва
проверки по изпълнението на издадените разрешителни за заустване дава предписания.
При замърсяване на водите над допустимите норми и при неспазване на определените в
разрешителните емисионни норми и ограничения, на юридическите лица и еднолични
търговци се налагат санкции. Най-често срещаните нарушения са неизпълнение на
условията в разрешителното за заустване и наднормено замърсяване на повърхностни
водни обекти, за което се съставят актове за административно нарушение, и
наказателни постановления.
РИОСВ извършват проверки насочени към:
 контролиране на обектите, формиращи отпадъчни води, параметрите и
изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за
заустване на отпадъчни води по ЗВ и комплексните разрешителни, издадени
по реда на ЗООС,
 проверка на състоянието и правилната експлоатация на канализационната
мрежа и пречиствателните съоръжения, собственост и находящи се на
територията на обекти, формиращи или приемащи и пречистващи отпадъчни
води,
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 нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води във водни обекти.
През последните години Общинската администрация инициира проекти в областта на
отпадъчните води. Големият проблем е недостатъчната интензивност на процеса. Ако
се търси публично-частно партньорство за изграждане на инфраструктурните проекти,
могат значително да се съкратят сроковете за реализацията им и да се осигури
благоприятна среда за инвестициите в нови обекти.
Отвеждането на дъждовните води става към реката чрез система от колекторни
тръбопроводи, открити канавки и охранителни канали, общо с битовата канализация.
Най-интензивните валежи, имащи отношение оразмерителната проводимост на
деретата и каналите са през лятото и са необходими мероприятия за поддръжка, които
да се извършват планово и режимно.
Най-сериозният проблем е със замърсяването, което отводнителните съоръжения
формират при сух отток. Тази вода е чувствително замърсена, тъй като заедно с
постоянния отток на подпочвени води се примесват и битови отпадъчни води от
градската част.
Необходимо е в урбанизираните територии, деретата да са облицовани и коригирани,
по цялата си дължина, което ще подобри възможността за провеждане на бедствени
валежи. Необходимо е да се изготви стратегия за поддържане на деретата, съобразени с
всички заинтересовани страни за редовното им почистване и поддържане, включително
и растителността в необлицованите участъци.

РАЗДЕЛ VI
VI.

СОЦИАЛЕН АНАЛИЗ

1.

Въведение

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

59

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Състоянието на съществуващата социална инфраструктура и услуги на територията на
гр. Гоце Делчев е резултат от дългосрочна държавна и общинска политика, която в
последните години става все по-конкретна и целенасочена, с формулирането на
приоритети и стратегически цели, които да способстват постигането на устойчиви
градски райони. Параметрите на съществуващата социална инфраструктура в гр. Гоце
Делчев като цяло удовлетворяват изискванията на действащите норми, нормативи и
стандарти за качество, като част от инфраструктурата е оразмерена за задоволяване на
населението на общинско ниво.

2.

Пазар на труда и благосъстояние на населението

По данни на НСИ за 2011 г., заетите лица в Гоце Делчев са 8495 (85% от икономически
активното градско население), безработните са 1565 лица (15% от икономическо
активното население), като съотношението между тези групи е близко до средното за
страната. Най-голям дял на икономически неактивното население са пенсионерите
(60%), следвани от учащите (15%) и лица, заети с домашни задължения (13,7%).
Население на 15 и повече години по икономическа активност (01.02.2011)
Общо

ОБЩО ЗА СТРАНАТА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Процентно разпределение
за гр. Гоце Делчев
Коефициент на
безработица за гр. Гоце
Делчев

6389298
278356
26348
16376

Икономически активни
Икономически
неактивни
общо
заети безработни
3329683
152644
15638
10060

2834834
127583
13376
8495

494849
25061
2262
1565

3059615
125712
10710
6316

61,4%

84,4%

15,6%

38,6%

9,56%

Таблица 12 - Население на 15 и повече години по икономическа активност (01.02.2011)
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В условията на икономическа криза и стагнация през периода 2007-2011 г. нивото на
безработица в общината непрекъснато нараства - от 5,25% на 10,20% (Таблица 12).
За наблюдавания период броят безработните сред младото население почти се е
удвоил; нараства и броят на продължително безработните (около 300 лица през 2011).
Съгласно проведено анкетно проучване за целите на ИПГВР – Гоце Делчев,
продължителната безработица се нарежда сред най-изявените социални проблеми на
града според 37% от респондентите.

Фигура 11 – Пазар на труда, община Гоце
Делчев (ниво на безработица)

Фигура 12 – Пазар на труда, община Гоце Делчев

Данни за безработицата на територията на община Гоце Делчев
Данни за община Гоце Делчев
(средномесечно)
1. Ниво на безработица
2. Безработни лица до 29 год.
3. Безработни лица по
образователна структура
Висше образование
Средно образование - от тях:

2007

2008

2009

2010

2011

2012 деветмесечие

5,25%
123

5,38%
139

7,00%
192

9,04%
244

8,40%
212

10,20%
287

57
414

72
397

88
550

120
725

121
581

150
680
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Данни за безработицата на територията на община Гоце Делчев
Данни за община Гоце Делчев
(средномесечно)

2007

2008

2009

2010

2011

2012 деветмесечие

средно специално и
професионално
Основно образование
Начално образование
4. Продължително безработни
- от тях

356

324

452

594

433

514

362
61
268

305
142
257

171
382
168

267
425
288

412
195
299

534
225
318

от 1-2 години
над 2 години

125
143

114
143

63
105

185
103

182
117

173
145

Таблица 13 - Данни за безработицата на територията на община Гоце Делчев

Коефициентът на безработица за града през 2011 г. е 9,56%, а за общината - 8,4% (понисък от средното ниво за страната за страната от 11,2%). През първото деветмесечие
на 2012 г. коефициентът на безработица на общинско ниво нараства на 10,2%, като
постепенно се приближава до средния за страната 11,5%). Към 2010 г. броят на заетите
лица в община Гоце Делчев е 10 688 души, като разпределението им по сектори
(икономически дейности) е представено в Таблица 13. Средната годишна заплата на
наетите по трудово и служебно правоотношение в община Гоце Делчев през 2011 г. е
5782 лв. – по-ниска от средната за област Благоевград (5981) и с около 30% по-ниска от
средната за страната (8228 лв.). По-висока е тя за заетите в обществения сектор (6905
лв.), отколкото в частния (5569 лв.).
Разпределение на наетите и заетите лица по икономически
дейности в община Гоце Делчев за 2010 г.
Общо за община Гоце Делчев
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване

Предпри
ятия

Заети
лица

Наети
лица

1 612
53
227

Брой
10 688
150
6 665

9 467
117
6 517

7

15

14

3

61
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Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Разпределение на наетите и заетите лица по икономически
дейности в община Гоце Делчев за 2010 г.
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Предпри
ятия

Заети
лица

Наети
лица

83
764
88
102

Брой
501
1 750
208
280

454
1 140
141
197

15
34
57
21
7
79
17
55

56
84
96
287
31
400
23
81

46
66
50
270
26
330
12
26

Таблица 14 - Разпределение на наетите и заетите лица по икономически дейности в община Гоце Делчев
за 2010 г.

Коефициентът на икономическа активност през 2011 г. на община Гоце Делчев е 59,4%
- по-висок от средния за страната (51,3%) и от средния за област Благоевград (58,6%).
По-висок е този коефициент при мъжете, отколкото при жените, което е характерно за
страната като цяло. По-голямата част от заетите са ангажирани в големите предприятия
(35% от заетите през 2010 г.) и в микропредприятията (27%). Лидер по осигуряване на
заетост преработващата промишленост (62% от заетите), следвана от търговията (16%),
и строителството (4,6%), съществено е значението и на секторите администрация,
здравеопазване, транспорт и складиране, хотелиерство и ресторантьорство.
Индикатори за бедност и социално включване1

1

Наблюденията на тези индикатори се извършват на областно ниво от НСИ.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Към 2009 г. линията на бедност за област Благоевград е 3384 лв. годишно за едно лице
и 6506 лв. годишно за семейство (двама възрастни с две деца под 14 г.), като с този
показател областта е под общите стойности за страната (съответно 3540 и 7434 лв. за
2009 г.). Относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за област
Благоевград намалява за периода 2007-2009 от 16,9% на 10,2%, като е два пъти понисък от средния за страната 20,7 през 2009 г. Показателят неравенство в
разпределението на дохода, измерен като отношение между доходите на най-бедните и
най-богатите 20% от домакинствата, има стойност за област Благоевград 3% за 2009 г.,
значително под средната за страната 5,9. За същата година коефициентът на
неравенството в разпределението на дохода за областта е 20,4 – значително под
средната за страната 33,2. Относителният дял на бедните преди социалните трансфери
се увеличава за периода 2007-2009, от 27,4% (по-нисък от средния за страната 40,0%)
на 34% през 2009 (при средно ниво за страната 40,8%).

Делът на бедните преди

социалните трансфери по пол (с включени пенсии) за периода 2007-2009 г. намалява от
18% на 16,3% (значително под средното за страната ниво 27,1%). Делът на населението,
живеещо с материални лишения почти се удвоява за периода 2007-2009 г. от 14,1% на
35,2%, но въпреки това е значително под средното за страна ниво - 45,7%). Броят и
относителният дял на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на
икономическа активност, нараства от 3,4 хил. през 2007 на 4,5 хил. за 2009 (от 1,2% на
2,2 %, което е почти три пъти под средното ниво за страната - 7,3% за 2009 г.). Броят на
лицата и относителният дял на населението в риск от бедност 2 или социално
изключване нараства съответно от 102,9 хил. души (23,9%) през 2007 на 130,4 души
(39,8%) през 2009 г., което е малко под средното за страната (49,2%). Престъпността в
областта, измерена като съотношение между броя на регистрираните престъпления и
2

Комбиниран индикатор, включващ показателите риск от бедност, нисък интензитет на
икономическа активност и материални лишения.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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броя на населението, също остава по-ниска от средната за страната, макар да бележи
ръст от 25% в периода 2008-2010 г.

Фигура 13
Благоевград

–

Линия

на

бедност,

област

Фигура 14 – Относителен дял на бедните спрямо
линията на бедност

По данни на НСИ за 2011 г., средният доход на домакинство за област Благоевград 3 е
8812 лв. – по-нисък от средния за страната 9251 лв. Средният годишен доход на лице за
същата година е 3225 лв., което също е по-ниско ниво от средния за страната 3782 лв.
Същевременно средният разход на домакинство за 2011 г. за област Благоевград е 8556
лв. – по-висок от средния за страната 8547 лв, докато средният разход на лице за област
Благоевград за същата година (3132 лв.) е по-нисък от средния за страната (3494 лв.).
За подобряване на параметрите на трудовия пазар общината предприема редица мерки,
включително проекти, финансирани с фондове на ЕС като:
Проект „Нови възможности за трудова заетост на продължително
безработни роми”, финансиран от Програма ФАР, насочен към повишаване
пригодността за заетост и осигуряване на работа на 15 безработни лица от

3

Показателите доходи и разходи на домакинствата се измерват на областно ниво.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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ромската общност, чрез курс за професионална квалификация и последваща
ангажираност в сферата на благоустройството.
Проект „Отвъд езиковата бариера”, финансиран от програма ФАР.
Проектът насърчава българо-гръцките контакти чрез насърчаване изучаването на
езика на съседната държава.
Проект „Интегриране на 14 безработни младежи на трудовия пазар”,
финансиран от програма ФАР – насочен към повишаване пригодността за
заетост и осигуряване на работа на продължително безработни младежи до 29годишна възраст, чрез заетост в инфраструктурни проекти с обществено
значение.

3.

Образование

В град Гоце Делчев има добре развита образователна мрежа, включваща детски
заведения (заведения за предучилищно обучение), основни и средни училища (вкл.
професионални). Състоянието на сградния фонд е сравнително добро, като някои от
сградите се нуждаят от текущи и основни ремонти. Органите, провеждащи политиката
в сферата на образованието от страна на държавата са Регионалния инспекторат по
образование – Благоевград (структура на МОМН), а от страна на местната власт –
направление „Образование и култура” в Общинската администрация – Гоце Делчев.
Действията на тези органи следва да доведат до постигане, от една страна - на
съответствие между потребителите на образователната система и изградената
образователна инфраструктура и от друга – подобряване на функционалната и
териториална организация на образованието. Броят, видът (профилът) и капацитетът на
детските заведения и на различните училища (общообразователни, профилирани и
професионални) се оразмеряват на базата на действащи в образователната система
норми, нормативи и стандарти – за обхват, за пълняемост на групите в детските
заведения и класните стаи, за едносменен режим на обучение и др.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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На територията на община Гоце Делчев няма висши учебни заведения. Най-близките
ВУЗ са разположени в областния център Благоевград - Югозападен университет
“Неофит Рилски” – Благоевград (ЮЗУ) (около 18 000 студенти) и Американски
университет в България – Благоевград (около 1000 студенти). В Благоевград
функционират и три колежа – Медицински колеж към Медицинския университет –
София, Технически колеж към ЮЗУ и Колеж по туризъм. Наличието на висши учебни
заведения и професионални училища с национално и областно значение са
предпоставка, научен и практико-приложен потенциал за развитието на областта като
цяло. Осигуреността на учениците с преподаватели за цялата област е малко над
средното за страната ниво през 2011 г., а на 2374 жители се пада едно училище, което
също е добър индикатор. Добрата осигуреност на населението с учебни заведения и
преподаватели се пренася и в добро качество на образователните услуги. Данните за
2011 г.на областно ниво показват по-висок от средния за страната коефициент на
записване на населението в I-IV клас, който расте с годините. Подобна е и ситуацията
за нетния коефициент на записване на населението в V-VIII клас, въпреки че леко се
влошава в последните три години. Нетният коефициент на записване на населението в
IX-XIII клас също е по-висок и леко расте, достигайки 86,1% при средно 81,3% за
България. Резултатите от матурите са близки до средните нива за страната. В област
Благоевград на всеки 1000 души се падат по 42 студенти, което е над средното за
страната.
Предучилищното възпитание и подготовка на територията на гр. Гоце Делчев се
осъществява в 1 детска ясла и 7 детски градини, представени в Таблица 14. За периода
2008-2012 г. броят на децата във всички детски заведения нараства, което се дължи
отчасти на обхващане на деца от съседните населени места на общината, както и на
положителния естествен прираст на населението в града за периода 2009-2010 г.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Детски ясли и детски градини на територията на гр. Гоце Делчев
№

Детско заведение

1

Детска ясла №1 "Пролет"

2

Средногодише
н брой деца

Средногоди Брой деца Брой деца
шен брой (2008)
(2012)
групи

60

4

ЦДГ №1 ”Снежанка”

125

6

132

152

3

ОДЗ №1 ”Калинка”

140

6

148

159

4

ОДЗ №2 "Джани Родари"

150

6

146

165

5

ОДЗ №3 "Детелина"

145

6

141

156

6

ЦДГ №4 "Радост"

85

4

98

104

7

ЦДГ №5 "Брезичка" -

125

6

135

158

8

ЦДГ №6 "Слънце"

125

6

132

154

Общо

955

44

Таблица 15 - Детски ясли и детски градини на територията на гр. Гоце Делчев

За периода 2007-2011 г. броят на учащите намалява от 4912 на 4427 лица, намалява и
броят на паралелките от 239 на 217, но броят на училищата се запазва. Делът на
напусналите образователната система за периода 2007-2011 г., е по-нисък от средния за
страната, като за последната година от периода е 0,26% при среден за страната 2,4%.
Данни за основни и средни училища, ученици и паралелки на територията на община Гоце
Делчев
Община Гоце Делчев
Брой ученици

2007/2008

2008/2009

2010/2011

2011/2012

4912

4792

4603

4427

239

231

222

217

Брой отпаднали от началото на учебната
година

67

20

12

18

Брой училища (основни и средни) в община
Гоце Делчев

14

14

14

14

Общински училища

11

11

11

11

Брой паралелки

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Данни за основни и средни училища, ученици и паралелки на територията на община Гоце
Делчев
Община Гоце Делчев

2007/2008

2008/2009

2010/2011

2011/2012

Държавни училища

3

3

3

3

Брой училища (основни и средни) в гр.
Гоце Делчев

7

7

7

7

Таблица 16 - Данни за основни и средни училища, ученици и паралелки на територията на община Гоце
Делчев

Към 2012 г. по данни на МОМН и Регионалния инспекторат по образованието в
община Гоце Делчев функционират 14 училища, от които 7 в общинския център - 3
средни /1 политехническа и 2 професионални гимназии/, 3 основни и 1 помощно
училище. Гимназиите предлагат широк диапазон от специалности – електротехника,
механизация на селското стопанство, икономика, машиностроене, облекло и дизайн и
други. Тези училища изпълняват надобщински функции и в тях се учат деца от
съседните общини и други региони на страната.
Основни и средни училища на територията на гр. Гоце Делчев
Училища

Тип на учебното
заведение

собственост

Ученици
(2001/2012)

1. ПМГ Яне Сандански

Профилирана гимназия

общинско

2. ЮУ Св. Св. Кирил и
Методий

основно (І - VІІІ клас)

общинско

3. ІІ ДУ Гоце Делчев

основно (І - VІІІ клас)

общинско

456

4.ІІІ ОУ Братя Миладинови

основно (І - VІІІ клас)

общинско

328

Помощно училище за
деца с умствена
изостаналост

държавно

5. ПУ Васил Левски
6. НПГ Димитър Талев

Професионална гимназия

държавно

743

7. ПГМСС П.К.Яворов

Професионална гимназия

държавно

285

669
659

35

Общо

3175

Таблица 17 - Основни и средни училища на територията на гр. Гоце Делчев
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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В общината работи Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа "Иван Кюлев" Капацитетът за прием на възпитаници е 51. В ДОВДЛРГ се
настаняват деца, които са ученици от I до XIII клас. Настаняването и прекратяване на
настаняването се извършва от Дирекция "Социално подпомагане" чрез Отдел за
закрила на детето. Домът осигурява два вида социална услуга: седмична грижа (от
понеделник до петък) и постоянна грижа (целогодишно).
Помощно училище "Васил Левски" е училище за обучение и възпитание на деца със
специални образователни потребности. В училището се осъществява консултативна,
диагностична, корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна, рехабилитационна
и профилактична дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните
увреждания и нарушения и стимулиране развитието на учениците.
Образователната структура на градското население е благоприятна, като делът на
населението с висше образование (18,5%) е близък до средния за страната за 2011 г(19,5%), а делът на населението със средно образование (47,4%) е по-висок от средния
за страната (43,4%)

Фигура 15 – Образователна структура на населението на гр. Гоце Делчев (2011)
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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4.

Здравеопазване

Държавната политика в областта на здравеопазването за цялата област Благоевград,
включително община Гоце Делчев, се провежда от Регионална здравна инспекция –
Благоевград

(РЗИ).

Инспекцията

провежда и мерки за профилактика,
здравен

контрол

повишаване
медицинското

и

цялостно

качеството
обслужване

на
на

населението.
В системата на здравеопазването към
2012 г. на територията здравен район
Гоце

Делчев

са

изградени

и

функционират:
Две лечебни заведения за
болнична помощ и ФСМП в гр. Гоце
Делчев:


Фигура 16 – Регистрирани заболявания от заразни болести,
подлежащи на задължително съобщаване

Многопрофилна болница за активно лечение "Ив. Скендеров" ЕООД. Болницата

стартира дейността си през 1922 г. Към 2012 г. болницата е модерно здравно заведение,
което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна
помощ на населението на четири общини - Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и
Хаджидимово. Болницата разполага със 185 легла, разпределени в 11 отделения. В
болницата функционира и консултативно-диагностичен блок с медико-диагностична
лаборатория.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

71

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България



Филиал за спешна медицинска помощ -

Гоце Делчев към ЦСМП – Благоевград. Центърът
обслужва населението от общините Гоце Делчев,
Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. Разполага с 3
специализирани автомобила и 32 души персонал.
60 лечебни заведения за специализирана
извънболнична медицинска помощ
36

лечебни

заведения

за

първична

за

първична

извънболнична медицинска помощ
37

лечебни

заведения

извънболнична дентална помощ
Заболеваемостта на населението от заразни
болести,

измерена

на

100 000

души

от

населението4 (за област Благоевград) е по-ниска
от средната за страната по отношение на
разпространени заразни болести като скарлатина,
морбили, варицела, остър вирусен хепатит и др.
Близки или малко по-високи от средните са
стойностите за по-малко разпространени болести
като

епидемичен

хеморагична

треска,

паротит,

кмирска-конго

дизентерия,

лаймска

борелиоза.
Сред основните причини за умирания през 2010
г. са злокачествените образувания, болестите на
Фигура 17 – Умирания по причини за
смъртта през 2010 г. по области
4

Данните се измерват от НСИ само на областно ниво.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
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органите на кръвообращението, но повечето показатели за масовите причини за
смъртта са под средните за страната, измерени на 100 000 души от населението. Под
средните за страната са и показателите за инфекциозни и паразитни болести,
новообразувания, болести на ендокринната система, болести на органите на
кръвообращението и др. По-високи от средните за страната (измерени на 100 000 души
от населението) са случаите на злокачествени новообразувания на дихателните органи
и гръдния кош, инфаркт на миокарда, мозъчносъдови болести и транспортните
злополуки.

Регистрираните заболявания от активна туберколоза за 2010 г. са 27,5 - под средните за
страната на 100 000 души от населението (30,3). Регистрираните заболявания от
злокачествени новообразувания през 2010 г., измерени на 100 000 души от населението,
за област Благоевград са по-ниски от средните за страната – 2403,7 при общо за
страната 3469,2. Новооткритите заболявания от злокачествени новообразувания през
2010 (на 100 000 души от населението) са 422,8 за областта – малко по-ниска стойност
от средната за страната 425,6. Регистрираните и новооткрити заболявания от някои
кожно венерически болести са почти двойно под средните за страната за сифилис и
гонорея.
Въпреки наличната здравна инфраструктура и благоприятните стойности на здравния
статус на населението, почти половината от респондентите на анкетното проучване за
целите на ИПГВР – Г. Делчев считат за сериозен социален проблем ниското качество
или затруднения достъп до здравеопазване, които се изразяват в незадоволителни
условия на болничното лечение, проблеми с клиничните пътеки и лекарския персонал.
Половината от анкетираните считат, че здравните заведения и здравното обслужване в
града имат нужда от съществено подобрение.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Социални структури и услуги

5.

На територията на община Гоце Делчев са разкрити и функционират две
специализирани институции за социални услуги :
1) „Дом за стари хора” с капацитет 24 места. Към 2012 г. в него са настанени 16
лица;
2) „Дом за деца лишени от родителска грижа” от 7 до 18/20 годишна възраст, с
капацитет 48 места. Към 2012 г- в него са настанени 47 деца. В ДДЛРГ се предоставят
социална услуга за деца – дневна, седмична и постоянна грижа. От тях 12 ползват
дневна, 22 седмична, а останалите – постоянна грижа.
На територията на община Гоце Делчев са разкрити и функционират следните
социални услуги в общността:
„Дневен център за възрастни хора с увреждания” с капацитет 30 места,
заети – 30 места;
„Дневен център за деца с увреждания” с капацитет 50 места, към момента
заети 47;
„Център за обществена подкрепа” с капацитет 40 места, към момента
заети – 30;
„Домашен социален патронаж” с капацитет 220 места, към момента заети
– 190.
Социалните услуги „Дневен център за деца с увреждания” и „Център за обществена
подкрепа” се управляват от доставчика на социални услуги – Фондация „Символ на
любовта – Дневен център за работа с деца с увреждания”, гр. София. Предстои
изпълнение на втори етап за довършване на изграждането на Защитено жилище за хора
в неравностойно положение с капацитет 16 ползватели на услуга. По одобрен проект на
общината по ОПРР, през 2013г. ще бъде изграден и Център за наставяне от семеен тип
(ЦНСТ), с капацитет за настаняване на 12 деца с физически увреждания.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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По Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Личен
асистент” към 2012 г. на територията на Дирекция „Социално подпомагане” – Гоце
Делчев са назначени 68 лица, от тях 12 лица са от община Гоце Делчев. По ОП
„Развитие на човешките ресурси” по проект „Подкрепа за достоен живот”, дейност
„Личен асистент” към 2012 г. са назначени 64 лица.
За общините Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча, в клуба на пенсионера
членуват общо около 500 лица, а в клуба на инвалида - общо около 385. Броят на
подпомаганите лица и семейства с месечна социална помощ по чл. 9 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане в Дирекция „Социално подпомагане” –
Гоце Делчев към 2012 г. са 70 случаи.
Броят на подадените молби – декларации за отпускане на целева помощ за отопление
по Наредба №РД07-5 от 16.05.2008 на МТСП за отоплителен сезон 2012-2013 г. в
Дирекция „Социално подпомагане” – Гоце Делчев към 12.10.2012 за община Гоце
Делчев са 899. От тях са отказани 196. Броят на подадените молби – декларации за
отпускане на месечна добавка за социална интеграция за община Гоце Делчев са 2628
броя. Размерът на отпуснатите месечни добавки от 01.01.2012 до 30.09.2012 е 200 205
лв. Реалният брой на лицата с увреждания, които се подпомагат от Дирекция
„Социално подпомагане” са 1258. Подадените молби – декларации за отпускане на
целева помощ за покупка и ремонт на МИ и/или ПСПС за община Гоце Делчев са 210.
Отпуснатата сума за МИПСПС е в размер на 588 893 лв.
Общината реализира редица социални проекти за подобряване условията на живот на
различните социални групи, включително:
Проект „Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община
Гоце Делчев”, изпълнен в периода 2009-2010 г., чрез който са обучени 10 социални
асистенти и 23 домашни помощници., които да подпомагат хора с тежки заболявания и
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самотно живеещи хора със затруднения в самообслужването. Общо 43 лица са
ползватели на резултатите от проекта.
Проект „Създаване на трансгранична мрежа за подпомагане на
обучението на деца с физически недостатъци”, чрез който се създаде трансгранична
мрежа за социалните грижи и опазване на децата и се подобри достъпа до училище на
деца с физически увреждания.
Етническата структура на населението на община Гоце Делчев при последното
преброяване от 2011 г. показва дял на турската етническа група от 24%, а на ромската –
1,13%. Въпреки че тези данни се приемат за условни, тъй като самоопределянето е
индивидуален доброволен акт, може да се направи заключението, че ромската група не
е значителна и обичайните проблеми на тази група не са силно изразени на територията
на града.
6.

Култура

Наличието на богато културно-историческо наследство на територията на цялата
област Благоевград формира историческата памет и националното самосъзнание на
населението. Тя е една от предпоставките за развитието на туризма в областта, опазване
и обогатяване на културното наследство. На територията на гр. Гоце Делчев
функционират редица културни институции с традиции в изграждането и съхранението
на културните и историческите ценности в региона.
Общинският исторически музей в гр. Гоце Делчев е открит през 1979 г. Музеят е
регионален център за проучване, съхранение и опазване на културно историческото
наследство на града и общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча.
Историческият музей разполага с 12 експозиционни зали, лапидариум и двор.
Ежегодно в музея се представят изложби с археологически находки, свързани с
културата на тракийците, славяните и прабългарите, открити в долината на древната
река Нестос (дн. Места). В отдел ”Археология” се съхраняват 1500 музейни единици.
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Ежегодно в музея се представят етнографски изложби и се възстановяват характерни
календарни обичаи, съхранени до днес от жителите на района. Развитието на
просветните, църковни и национално – освободителни борби са представени в отделна
експозиция със снимки и веществени материали. Музеят предлага организирани
екскурзоводски маршрути до исторически местности и паметници на културата като
Никополис ад Нестум (с. Гърмен), с. Копривлен – антично и средновековно селище, до
многобройните стари църкви, манастири и др. В момента се изпълнява цялостен
вътрешен ремонт на сградата на музея, изграждане на самостоятелна котелна
инсталация на природен газ, предстои доставка на музейно оборудване и обзавеждане,
ще бъдат изготвени рекламни и мултимедийни продукти с цел популяризиране на
дейността на музея. Тези дейности са част от одобрен проект на Община Гоце Делчев
по Програмата за европейско териториално сътрудничество с Р Гърция.
Читалище "Просвета" в гр. Гоце Делчев е създадено през 1865 година в епохата на
националното Възраждане под името "Зора". Читалището заема важно място в
културно-просветния живот на населението на град Гоце Делчев, общината и района.
Към читалището функционират музикални школи, школи по изобразителни и сценични
изкуства и пеене, школи по народни и модерни танци. Към читалището функционира
библиотека с библиотечен фонд от над 141 хиляди тома библиотечни единици, която
ежегодно обслужва 5 - 6 хиляди читатели от региона. Новите информационни
технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, изграждането на собствена
база данни, закупените софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа
ИНТЕРНЕТ позволяват качественото обслужване на населението от целия регион.
Домът на културата в град Гоце Делчев е построен през 1988 година и от тогава се е
утвърдил като най-популярният културен център в града и околностите му. Сградата
разполага с просторна изложбена и концертна зала, които предоставят условия за
провеждането на концерти и театрални постановки със своите 600 места и добра
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осветителна и озвучителна техника. От 1994 год. към Дома на културата е създадена
детска вокална група “Усмивка”.
Фолклор. Съхраняването на Гоцеделчевския фолклор и традиционни обичаи като част
от националното културно наследство е една от основните задачи на местните културни
институти: Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци, Дом на културата,
читалище “Просвета”, Исторически музей, групите на Николина Чакърдъкова и
групите за автентичен фолклор в селата Корница, Баничан, Брезница, Борово и др.
Съборите и традиционните културни умения като музика, танц, слово, обреди и занаяти
са все още живи в региона на Гоце Делчев. Община Гоце Делчев и до днес притежава в
значително съхранен вид фолклорната култура – в нейния синкретизъм – като
неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и други. Местната общност
чества традиционните празници и обичаи като Бъдни вечер и Коледа, Великден,
Лазаруване, Сирница (Сирни заговезни), Бабугери, Трифон Зарезан, Бабид ден,
Йордановден, Св. Константин, Св. Богородица, Рождество на пресвета Богородица,
Свети Илия. Организирани чествания на традиционни храмови празници (събори) се
провеждат тържествено в катедралния храм “Свети свети Кирил и Методий”, църквите
“Успение на Пресвета Богородица”, “Свети Архангел Михаил” и “Свети Лазар”.
Отбелязват се тържествено с традиционни фолклорни прояви на групи за автентичен
фолклор и мюсюлманските празници Рамазан Байрам и Курбан Байрам.
Фестивал на класическата китара – тридневен фестивал, който ежегодно се провежда
през м. май в гр. Гоце Делчев, в Дома на културата.
Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл. През 2002 г. Николина
Чакърдъкова създава школа ”Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл”,
в която деца от различни възрастови групи се учат на родните ни танци, на любов към
фолклора. Ансамбълът създава редица спектакли, като през 2006г. фондация
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”Николина Чакърдъкова”, осъществява проекта „Родино моя”, който има за цел да
представи фолклорното ни богатство на българите зад граница и на чужденците.
Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци. Основан през 1946 г., ансамбълът е
първия по рода си в България. През половинвековния си творчески път Неврокопският
ансамбъл издирва, съхранява и пресъздава сценично народните песни, игри и обичаи –
фолклорното и етнографско богатство на българския народ. В досегашната си
творческа кариера ансамбълът има актив от 4 000 концерта, изнесени пред повече от
4.5 млн. зрители, включително чрез задгранични турнета. Има издадени дългосвирещи
плочи и компактдискове, носител е на престижни национални и международни
награди.
В гр. Гоце Делчев се намира центърът на Неврокопската митрополия и районно
мюфтийство. Неврокопската митрополия обхваща 5 духовни околии – Благоевградска,
Гоцеделчевска, Петричка, Разложка и Санданска. Джамията в града е обявена за
паметник на културата. В съседната община Гърмен се намират останки от римският
град Никополис ад Нестум (на 6 км от гр. Гоце Делчев), културно-исторически
забележителности от различни епохи (в селата Лещен, Ковачевица, Делчево).

В общината са разположени редица исторически и културни паметници –
средновековната крепост “Момина клисура”, манастирът “Св. Богородица”, църквата
“Успение Богородично” в с. Делчево, като част от неговия възрожденски архитектурен
стил, останките от древноримската и средновековна крепост “Судин град” край с.
Мусомище, антични археологически паметници край с. Баничан и други.
Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на културата и
поддържане на базата. Необходимо е да се търсят алтернативни финансови източници.
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7.

Спорт

Община Гоце Делчев има традиции в редица спортове - футбол, хандбал, борба,
баскетбол и лека атлетика. Футболът е застъпен във всички възрастови групи. Общият
брой на включените в различните отбори над 120 състезатели. Мъжкият отбор на
“Пирин” е участник във “А” Професионална футболна лига, а юношеските и детски
отбори се състезават в съответните областни и югозападни групи. От 2005 година
функционира и женски футболен отбор. Хандбалът е с най-добри постижения.
Отборите от всички възрастови групи са сред най-добрите в страната. Мъжкият отбор
вече трета година се състезава в елитната група, като през състезателната 2002/2003
година постигна най-големия успех - спечели купата на България. На територията на
града развиват дейност и клубове по борба, карате, баскетбол, шахмат и др.
На територията на града функционира общински стадион. Спортните клубове развиват
дейност основно в базата на образователните институции, тъй като в града няма
изградена многофункционална спортна зала, нито открит или закрит плувен басейн.
Редица спортни обекти се нуждаят от модернизация и подобряване на състоянието.
Очакванията на местната общност5 са спортът и средата на живот (зелени площи, места
за отдих, велоалеи, спортни съоръжения и площадки и др.) и да бъдат един от
приоритетите за развитие на града през следващия програмен период. Откроява се
нуждата от нови, безопасни и модерни детски площадки за игри и спортуване, зелени
площи за отдих и туризъм, велоалеи и алеи на здравето, изграждане на съвременни
игрища за футбол, хандбал, баскетбол и волейбол. Близо 40% от анкетираните считат,
че са необходими съществени подобрения и изграждане на спортни обекти, зони за
отдих, велоалеи и алеи за крос, акцент е поставен и върху довършването на
многофункционалната спортна зала и изграждането на нови физкултурни салони.

5

Съгласно анкетното проучване за целите на ИПГВР – Гоце Делчев.
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РАЗДЕЛ VII
VII. ИКОНОМИЧЕСКИ
АНАЛИЗ,
ОЦЕНКА
НА
НУЖДИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

И

1. Място на града в икономиката на страната, региона, областта и общината
За Югозападния район на планиране, в който се намира гр. Гоце Делчев, е характерно
формирането на локални икономически центрове, което спомага за укрепване на
икономическите връзки между общините, намаляване на вътрешнорегионалните
различия и постигане на балансирано развитие в района. Периферното местоположение
на най-големия град областен град в област Благоевград е предопределило засиленото
значение на градовете Петрич и Сандански в южната част и Гоце Делчев в
югоизточната част на областта. Основното направление на урбанистично развитие в
тази част на областта е по долината на р. Места – Якоруда – Белица – Разлог – Банско –
Гоце Делчев – Хаджидимово. Така град Гоце Делчев се е формирал като изявен локален
икономически център с организираща роля за четирите общини в Неврокопското поле
– Сатовча, Гърмен, Хаджидимово и Г. Делчев (югоизточната част на Места). Нещо
повече, в Регионалния план за развитие на
Югозападния район за планиране 2007-2013,
община Гоце Делчев е категоризирана като
район

на

притежава

икономически
потенциал

растеж,
и

който

сравнителни

предимства за икономическо развитие и
привличане на инвестиции. Градът има добре
Фигура 18 – БДС по икономически сектори,
област Благоевград, 2009 г.

развита промишленост, като основни сектори
са текстилна и обувна, хранително-вкусова

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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промишленост, дървообработване и хартиена промишленост, производство на изделия
от пластмаси.
Въпреки че Югозападният район на планиране има най-голям принос в създаването на
брутния вътрешен продукт на страната, в рамките на района съществуват сериозни
различия в създаването на регионалния БВП, като приносът на област Благоевград за
2010 г. за регионалния БВП е 11,5%, а относителният му дял от националния БВП е
2,77% за същата година. БВП на човек от населението за 2010 г. в област Благоевград 6 е
5 982 лв. – значително по-нисък от средния за страната (9 359 лв. за същата година), но
близък до БВП на Южния централен, Северния централен и Северозападния райони.
Относителният дял на приноса на общината в брутния вътрешен продукт (БВП) на
областта бележи тенденция на увеличение от 5,72% през 2008 на 8,74% през 2010 г,
като на нейната територия се намират 10,42% от предприятията и 13,39% от заетите в
областта през 2010 г. Градът формира основната част от икономическите резултати на
община Гоце Делчев7.
За 14-те общини в област Благоевград е характерно наличието на икономическа
поляризация и вътрешнорегионални икономически различия. Оценката на
икономическото им развитие дава основание те да бъдат групирани, като Гоце Делчев
заедно със Сандански, Разлог, Банско и Петрич попада в групата на общините с
относително нееднородни икономически структури и интензитет, но с голям потенциал
за развитие и възможности за превръщането им в локални центрове за растеж.

6

Данните за БВП на човек от населението се измерват на областно ниво от НСИ.

7

Експертната оценка показва, че над 90% от икономическите резултати от община Гоце Делчев се
реализират от град Гоце Делчев. По тази причина в анализа на икономическото развитие се приема, че
град Гоце Делчев е равнозначен на община Гоце Делчев като икономически резултати.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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Преходният период от 90-те години засегна почти всички икономически отрасли,
включително чрез ликвидиране на производства и понижаване на степента на
диверсификация.

Водеща

роля

в

местната

икономика

имат

преработващата

промишленост (42% от приходите и 62% от заетите) и търговията (37% от приходите и
16% от заетите), следвани от строителството, търговията, хотелиерството и
ресторантьорството.
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по
икономически дейности за община Гоце Делчев
Икономически дейности (А21)
Общо за Община Гоце Делчев
Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
E доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения

Предпр
иятия

%

Приходи
от
дейността

Брой
1 612
53
227

3,3%
14,1%

7

0,4%

1 310

3
83

0,2%
5,1%

764
88
102

%

Хиляди левове
333 056
4 941
1,5%
139 254 41,8%

Заети
лица

%

Брой
10 694
150
6 670

1,4%
62,4%

0,4%

15

0,1%

1 017
26 295

0,3%
7,9%

61
501

0,6%
4,7%

47,4%
5,5%
6,3%

123 845
8 450
3 766

37,2%
2,5%
1,1%

1 751
208
280

16,4%
1,9%
2,6%

15
34

0,9%
2,1%

1 624
3 446

0,5%
1,0%

56
84

0,5%
0,8%

57

3,5%

1 595

0,5%

96

0,9%

21
7

1,3%
0,4%

..
257

0,1%

287
31

2,7%
0,3%

79
17

4,9%
1,1%

5 959
..

400
23

3,7%
0,2%

1,8%

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по
икономически дейности за община Гоце Делчев
Икономически дейности (А21)
Други дейности
Източник: НСИ
".." Конфиденциални данни
"-" Няма случай

Предпр
иятия
Брой
55

Приходи
от
дейността

%
3,4%

%

Хиляди левове
637
0,2%

Заети
лица

%

Брой
81

0,8%

Таблица 18 - Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по
икономически дейности за община Гоце Делчев

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2008 г. по групи
предприятия според броя на заетите за община Гоце Делчев
Предприятия - брой
ОБЩО ЗА ОБЩИНА ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250
Източник: НСИ

2008

2009

Дял

2010

1459

1644

1 612

-

1327
106
22
4

1512
105
23
4

1 493
95
20
4

92,6%
5,9%
1,2%
0,3%

Таблица 19 - Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2008 г. по групи
предприятия според броя на заетите за община Гоце Делчев

Икономиката на града е доминирана от микропредприятията (92,6% за 2010), като за
периода 2008-2010 г. техният дял се увеличава за сметка на дела и броя на малките и
средни предприятия. Тази тенденция се приема за неблагоприятна, тъй като
производителността на труда в микропредприятията традиционно е по-ниска, както и
възможностите за инвестиции и иновации в развитието. В същото време обаче
микропредприятията се характеризират с по-голяма гъвкавост и адаптивност. В същото
време 47% от продукцията и 31% от приходите се реализират в средните и големите
предприятия, в тях а заети и 55 % от заетите на общината. Най-голям е делът на
големите и средните предприятия в сектора на преработващата промишленост.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Дейността на МСП е насочена в сферата на търговията и услугите, промишлеността,
транспорта. Много от съществуващи МСП не използват потенциала си за иновации,
защото не разполагат с висококвалифициран персонал за разработване и въвеждане на
нови технологии с цел повишаване обема и качеството на продукцията.
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2010 г.
по групи предприятия според броя на заетите в тях лица по области и по общини
Произв
Приход
едена
и от
Общини\Гр Предп
рияти продук
дейнос
Заети
упи
я
ция1
%
тта
%
лица2
%
ДМА
%
предприяти
я
хил.
Брой
хил. лв.
Брой
лв.
ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ
Микро до 9
заети
Малки от 10
до 49
Средни от 50
до 249
Големи над
250
Източник: НСИ

1612

208934

1493

41102

95

70813

20

50468

4

46551

333056
19,7
%
33,9
%
24,2
%
22,3
%

15994
8

10688

103246

31,0%

2859

27%

98681

61,7%

127788

38,4%

1952

18%

37235

23,3%

55175

16,6%

2144

20%

18038

11,3%

46847

14,1%

3733

35%

5994

3,7%

Таблица 20 - Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2010 г. по
групи предприятия според броя на заетите в тях лица по области и по общини
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Фигура 19 – Заети лица по категории
предприятия, община Гоце Делчев (2010)

Фигура 20 – Произведена продукция по
категории предприятия, община Гоце Делчев
(2010)

В периода на икономическа
криза

след

2008

г.

се

наблюдава известен спад в
производството

на

някои

ключови сектори (текстилен и
обувен

сектор,

каучукова

промишленост и производство
на

пластмаси),

същевременно

но
други

структуроопределящи сектори
като
Фигура 21 – Произведена продукция, община Гоце Делчев 2008
- 2010 г.

хранително-вкусовата

промишленост, производството
на дървен материал, хартия и

картон) бележат значителен ръст на продукцията, въпреки неблагоприятните
въздействия на икономическата криза.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

86

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Към 2010 г. в община Гоце Делчев функционират 1612 предприятия, произведената
продукция възлиза на 208 934 хил. лв., а заетите лица са 10 688. За периода 2008-2010
се отчита минимално намаление на общата произведена продукция и реализираните
приходи, като най-съществено е намалението в секторите строителство (около 35%
спад) и култура, спорт и развлечения (около 40% спад). Наблюдава се намаление с
около 5% в броя на заетите лица, основно в строителния сектор. Дълготрайните
материални активи за периода се увеличават с около 50%, което е признак за запазена
инвестиционна активност в период на криза.
За периода след 2010 г. към момента на изготвяне на настоящия доклад липсват
официални статистически данни, но според проведено за целите на доклада анкетно
проучване сред бизнеса в повечето предприятия (45%) приходите за периода 2007-2012
г. са променливи, 35% от предприятията отчитат намаление, а 16% - увеличение на
приходите. Висок е делът на фирмите, които са разкрили нови работни места през
последните 5 години – 70%.

Градът формира основната част от икономическите резултати на община Гоце Делчев,
има роля и на място на приложение на труд на преобладаващата част от работната сила
на останалите населени места от общината, както и за предоставяне на социални,
здравни и обществени услуги на общинско и надобщинско ниво за съседните общини.
Някои от основните фирми (малки, средни и големи предприятия) на територията на
общината са изброени в Таблица 22.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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Фигура 22 – Приходи от дейността, община Гоце Делчев

Фигура 23 – Заети лица по сектори, община Гоце Делчев

Водещи фирми на територията на гр. Гоце Делчев по сектори
Фирма

ПИРИН СПРИНГ
АД
МЕРКЕЗ ООД
МЪЛЧАНКОВ
ООД

Предмет на дейност
Производство на хранителни стоки и напитки
Бутилиране и продажба на минерална вода и негазирани напитки
Месопреработвателно предприятие за деликатеси, малотрайни и
трайни колбаси
Производство на сладкарски изделия

Брой
заети
лица към
2012 г.
24
71
21
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Водещи фирми на територията на гр. Гоце Делчев по сектори
Фирма

Предмет на дейност

"КРУМ ГЕРОВ ТМ" Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия
ЕООД
Производство на пластмаса и изделия от хартия и картон
ПИРИНПЛАСТ АД Производство на изделия от пластмаса, поликарбонат и др;
ИНТЕРПРЕД
Производство на санитарни продукти – тоалетна хартия, салфетки и
ПАРТНЕР АД
кухненски рула и кърпи за лице
НАТАЛИЯ ММ
Производство, изкупуване, преработка и реализация на
селскостопанска продукция, в това число изкупуване на тютюн.
Производство и продажба на стоки за бита. Окомплектоване на
пластмасови детайли за шоколадови яйца-Киндер Сюрприз
НИДЕКС ООД
Производство на пластмасови екструдирани и шприцвани изделия
ИБУШ ООД
Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограми,
стъклопакети, продажба на машини за производство
“Инмак-2000” ООД
"ПИРИН ТЕКС
ПРОДАКШЪН"
ЕООД
ПИРИН ТЕКС
ЕООД
МАРКУС ООД

Производство на антени и аксесоари за мобилни комуникации
Производство на облекла и обувки
Производство и реализация на облекла
Производство и реализация на облекла
Производство на обувки

Брой
заети
лица към
2012 г.
118

175
96
486

64
34

13
3023

16
5 (2011 г. –
110)

ОРБЕЛ 2001 АД

Производство на ципове и друга пасмантерия, търговия, услуги

170

ЛЮМАНА И КО
ООД

Производство на спално бельо, олекотени завивки, възглавници,
домашен текстил

13

ПИЕРИК ГРУП
ЕООД
ГРОСМАН ООД
Пирин Трейдинг
ЕООД

Ушиване на саи на ишлеме и монтаж за Италия

807

Шивашки услуги – ишлеме
Производство на изделия от текстил, работа на ишлеме и
полуишлеме
Строителство
Строителство на жилищни сгради.

54
171

"АЙ БИ БИЛДИНГ"
ЕООД
БКС ЕООД

Строителна индустрия

48
95
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Водещи фирми на територията на гр. Гоце Делчев по сектори
Фирма
СГРАДОСТРОИТЕ
ЛА
Кондор Къмпани
Ойл ООД
ЕТ "РУСКА
ПЕТРОВА ЕКОГРУПТРАНС"
ЕТ "АСТЕР - С ТОДОР
СТЕФАНОВ
ИВАНОВ"
ВАЛЕНТИНО ПГМ
ЕООД

Предмет на дейност
Строителство, производство на строителни разтвори, изделия от
бетон и арматурни заготовки
Транспорт и други
Търговия на едро и дребно с петролни продукти, пътнически
превози
Сметосъбиране, сметоизвозване, транспорт и дистрибуция на
технически газове

Брой
заети
лица към
2012 г.
11

18
13

Екология, градски дизайн, мраморен дизайн, озеленяване

31

Хотелиерство и ресторантьорство

14

Таблица 21 - Водещи фирми на територията на гр. Гоце Делчев по сектори

Фигура 24 – Произведена продукция в община Гоце Делчев, 2010 г.
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2. Анализ на икономическото развитие по сектори
2.1.

Първичен сектор (селско, горско и рибно стопанство)

Природните условия в община Гоце Делчев благоприятстват развитието на
растениевъдството. Обработваемата земя е една трета от територията на общината.
Преобладаващ дял са частните земеделски стопанства с относително малки парцели
земя, което е пречка за модернизацията и конкурентоспособността на отрасъла.
Животновъдството е застъпено основно в личните стопанства. Общата площ на горския
фонд на общината е 197 кв. км., от които 85% естествени горски насаждения. Част от
горския фонд попада в територията на националния парк „Пирин”.
Към 2010 г. на общинско ниво в сектора функционират 53 предприятия, в които са
заети 1,5% от заетите лица в, същият е делът на реализираните приходи и
произведената продукция.
формиране

на

суровинна

Значението на отрасъла за градската икономика е във
база

за

хранително-вкусовата

промишленост

и

тютюнопроизводстовто, както и за сектора дървообработване, производство на хартия
и картон.
2.2.

Вторичен сектор

Преработващата промишленост и строителството са основните представители на
индустрията в града. Преработващата промишленост обхваща дейността на 227 фирми,
в които са ангажирани 6665 души през 2010 г.

(62% от заетите). Произведената

продукция за същата година е на стойност 134 738 хил. лв., а реализираните приходи –
139 254 хил. лв. Всички големи предприятия на територията на града са от
преработващата промишленост, както и по-голямата част от средните предприятия.
Гоце Делчев е важен промишлен център на областно ниво, с наличен потенциал за
промишлено развитие. Фактори за развитието му са наличието на инвестиционен
интерес (включително чуждестранен), интензивни трансгранични връзки със съседните
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страни и предприемаческите структури като бизнес инкубатора и регионалната
търговско-промишлена палата на територията на града.

Фигура 25 – Произведена продукция на промишлените предприятия, община Гоце Делчев (2010)

Преработващата промишленост има водеща роля в икономиката на гр. Гоце Делчев, с
най-голям принос в произведената продукция (64% за 2010 г.), и заетите лица (62%).
Отрасълът е на първо място и по показателя нетни приходи от продажби (43%), преди
търговията

(38%).

промишленост

Водещи

(57%

от

промишлени
произведената

отрасли

са

продукция),

текстилната

и

обувна

хранително-вкусовата

промишленост и тютюневи изделия (13%), както и производството на дървен материал,
хартия и картон (12%), както и каучуковата промишленост и производството на
пластмаси (7%).
Въпреки влиянието на световната икономическа и финансова криза след 2008 г., в
сектора не се наблюдава драстичен спад на произведената продукция, реализираните
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приходи и заетостта. Най-голям (с около 40%) е спадът в каучуковата промишленост и
производството на пластмаса за периода 2008-2012, известен спад се наблюдава и в
текстилния и обувния сектор (с около 10%). Същевременно в хранителния сектор,
производството на дървен материал, хартия и картон се наблюдава съществено
увеличение на произведената продукция за наблюдавания период – почти трикратно
увеличение в хранителния сектор и 50%-но увеличение в производството на дървен
материал, хартия и картон.
Произведена продукция на промишлените предприятия по години
за ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Относи
телен
дял за
2010 г.

Произведена продукция1
Икономически дейности
Добивна промишленост
Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
Производство на текстил, облекло, обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм; обработка на
кожи
Производство на дървен материал, хартия, картон и
изделия от тях (без мебели); печатна дейност
Производство на химични продукти
Производство на изделия от каучук, пластмаси и
други неметални минерални суровини
Производство на основни метали и метални изделия,
без машини и оборудване
Производство на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти
Производство на електрически съоръжения
Производство на машини и оборудване , с общо и
специално предназначение
Производство, некласифицирано другаде; ремонт и
инсталиране на машини и оборудване
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Източник: НСИ

2008

2009
Хил. лв.
..
..

2010
-

6 672

12 116

18 002

13,1%

85 488

69 130

78 564

57,3%

9 458
-

12 572
-

13 934
..

10,2%

26 786

17 790

16 663

12,1%

897

1 309

1 617

1,2%

454
..

72
..

..
..

0,3%

..

..

-

6 788

6 049

6 214

4,5%

..

2 204

1 218

0,9%

717

1 056

1 015

0,7%

Таблица 22 - Произведена продукция на промишлените предприятия по години за община Гоце Делчев
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Текстилният сектор има най-голямо значение за местната промишленост, като
произвежда над половината от промишлената продукция за 2010 г. Характерно за
отрасъла е участието на чужди инвеститори, които разполагат инвестициите си основно
на базата на цената на труда, но от друга страна допринасят за конкурентоспособността
и експортната ориентираност на отрасъла. Трябва да се отбележи, че секторът
предполага сравнително ниска квалификация и висока мобилност на производството,
поради е необходимо да се търсят алтернативи за диверсификация на промишлените
отрасли в района.
Дървообработването, производството на хартия, картон и мебелната промишленост се
базират на местни суровини и има перспектива за развитие, включително за експортна
насоченост. По-голямата част от фирмите в сектора са микро- и малки предприятия,
които до известна степен ограничава конкурентоспособността, капацитета на
производството им и потенциала им за въвеждане на иновации. Необходимо е също
така да се повиши производството на готови продукти, за сметка на износа на суровини
и полуготови продукти. Препоръчително е да се обмисли включването на фирмите във
формирания клъстер „Пирин” по направленията „дърводобив – дървопреработка –
мебели” и „дърводобив – дограма и други изделия от дървен материал за
строителството, опаковки от дървен материал” в общините Банско, Разлог и Якоруда.
Съществено е значението и на хранителния и тютюневия сектор в общината.
Като недостатък на структурата на промишлеността може да се посочи факта, че в
града са слабо развити високотехнологичните производства и икономически дейности,
базирани на знанията, а те са съвременните двигатели на икономически растеж.
Строителство
Отрасълът на строителството е на второ място в икономиката на Гоце Делчев с дял от
10% от произведената продукция след преработващата промишленост, на трето място
дела на реализираните приходи (8%) и заетите лица (4,7%) след преработващата
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

94

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

промишленост и търговията. Отрасълът е от най-силно засегнатите от кризата, със спад
от почти 35% в произведената продукция за периода 2008-2010, 30%-но намаление в
приходите и 40%-ен спад в броя на заетите. Най-значителен е спадът в жилищното
строителство.
Очаква се в периода 2011-2015 г. да се увеличат обемите на инфраструктурното
строителство, под влияние на увеличения брой публични проекти, финансирани с
фондове на ЕС, които ще са в процес на реализация през този период. През 2010 г. има
известно увеличение в приходите от ново строителство и подобрения на нежилищни
сгради, което е вероятно се дължи на увеличения брой публични проекти, финансирани
с фондове на ЕС.
Приходи на строителните предприятия
по видове строителство за община Гоце Делчев
Видове строителство
Стойност (хил. лв.)
2008
2009 2010
Приходи от строителни и монтажни работи - общо
26511 28151 18094
Ново строителство и подобрения
Поддържане и текущ ремонт
I. Приходи от сградно строителство
1. Жилищни сгради - общо
Ново строителство и подобрения
Нови жилищни сгради
Подобрения на жилищните сгради
Поддържане и текущ ремонт
2. Нежилищни сгради - общо
Ново строителство и подобрения
Нови нежилищни сгради
Подобрения на нежилищните сгради
Поддържане и текущ ремонт
II. Приходи от гражданско строителство/строителни
съоръжения и конструкции-общо (4310+4320+4330)
1. Транспортна инфраструктура-пътища, самолетни
писти, тунели, мостове
2.Тръбопроводи, електропроводи и
далекосъобщителни линии
3. Други

..
..
..
5813
5432
4016
1416
381
..
5199
4194
1005
..
..
3086
..

21984
6167
18296
..
5740
4169
1571
..
..
6389
4842
1547
..
9855

14133
3961
12010
1898
..
1481
..
..
..
6510
4645
1865
..
6084

Дял

78,11%
21,89%
66,38%
10,49%
8,19%

35,98%
25,67%
10,31%
33,62%

5472 ..
2303 ..

1911

2080

1943

10,74%
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Приходи на строителните предприятия
по видове строителство за община Гоце Делчев
Видове строителство
Стойност (хил. лв.)
2008
2009 2010
Източник: НСИ

Дял

Таблица 23 - Приходи на строителните предприятия по видове строителство за община Гоце Делчев

Около 88% от приходите се реализират в ново строителство и подобрения, а останалите
22% - в поддържане и текущ ремонт. Приходите от строителство се формират основно
от сградно строителство (66%), от които 10% са жилищни сгради. Приходите от
гражданско строителство, където попадат инфраструктурните и публични обекти,
съставляват около 33% от общите приходи в строителния сектор на общината.

Фигура 26 – Разпределение на приходите на
строителните предприятия в община Гоце
Делчев – 2010 г.

2.3.

Фигура 27 – Разпределение на приходите
строителство (община Гоце Делчев, 2010 г.)

от

Услуги

Сферата на услугите е добре развита на територията на община Гоце Делчев, като
делът на услугите в брутната добавена стойност формира около 21% от обема на
произведената продукция през 2010 г. Най-силно представен тук е подсекторът
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, който формира около 38% от нетните
приходи от продажби на всички икономически отрасли. В този подотрасъл работят 764
предприятия през 2010 и са ангажирани над 1750 души (16% от заетите). Друг
подсектор е транспортът, складирането и съобщенията, който формира 2,8% от нетните
приходи от продажби, 4% от произведената продукция и ангажира над 200 заети лица.
Секторът на услугите като цяло показва устойчивост в условията на криза след 2008,
като спадът в произведената продукция, реализираните приходи и заетите е под 10%.

Туризъм
Регионът на Гоце Делчев има предпоставки и потенциал за развитие на туризма, който
към момента има символично участие в градската икономика. Туризмът в региона
трябва да се разглежда като част от общия туристически продукт на област
Благоевград, която е богата на
природни и културно-исторически
дадености

за

развитие

на

разнообразни форми на туризъм –
ски туризъм (Банско, Добринище,
Разлог), балнео и спа туризъм
(Сандански,
с.Огняново,

Добринище,
с.

Баня,

Рупите),

рекреативен туризъм в с. Добърско,
местността Трещеника, близостта
Фигура 28 – Приходи от нощувки в местата за настаняване
и подслон в община Гоце Делчев за периода 2008 – 2011

на туристически атрактивните с.
Ковачевица и с. Лещен и др.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Община Гоце Делчев може да се възползва от нарастващите туристически потоци в
Пиринския край и да предложи алтернативни и разнообразни форми на туризъм за
привличане на български и чуждестранни туристи на своята територия.

Фактори за развитието на туризма в региона на Гоце Делчев са наличието на природни
и културно-исторически забележителности, в т.ч. част от Национален парк „Пирин”
(обявен за обект на световното природно и културно наследство от ЮНЕСКО),
резерват „Ореляк”, природни забележителности „Пиростията”, „Водопада”, „Купена”, и
др. В региона се развива селски туризъм (в селата Ковачевица, Лещен, Долен, Делчево),
районът на Огняновските минерални извори и Попови ливади е с потенциал за развитие
на балнеотуризъм. Важна роля

за туризма имат

и културно-историческите

забележителности в региона на Гоце Делчев. Отварянето на ГКПП Илинден на
границата с Гърция има положително значение за активизиране на туристопотока на
територията на общината, който се илюстрира от скокообразното нарастване на броя на
посещенията и нощувките след
2005 г. Положителна роля за
развитието

му

имат

реализираните

проекти

в

областта

туризма

и

на

трансграничното
сътрудничество, в т.ч. проектите
„Зеленият

западен

кът

на

България” по програма ФАР,
„Трансграничен медиен обмен”,

Фигура 29 – Реализирани нощувки и пренощували лица в

„Селски туризъм в Югозападна община Гоце Делчев за периода 2002 – 2011 г.

България”, „Развитие на трансграничния потенциал за екотуризъм и опазване на
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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биоразнообразието в общини Гоце Делчев и Просочани (Гърция)”, „Устойчиво
развитие на трансграничния регион Гоце Делчев – Кратово като атрактивна
туристическа дестинация” и др.

Потенциал за развитие на туризма в региона на Гоце Делчев има в направленията:
Културно-познавателен туризъм, включително с организирането на фолклорни и
традиционни мероприятия, фестивали и др. събития, характерни за Пиринския
край. Предпоставка за развитието му са традициите в организирането на
мероприятия и наличието на широка гама местни

фолклорни танцови и

певчески състави с многобройни успехи и разпознаваемост в страната и
чужбина.
Селски и маршрутно-познавателен туризъм, който е особено полезен за
местното население, тъй като осигурява дългосрочен локализиран престой с
възможности за маршрути;
Трекинг – този вид туризъм е свързан с преходи в планината и краткосрочен
престой в населените места
Екотуризъм – свързан с предлагането на специализирани природни продукти,
наблюдение на птици и др. На територията на общината вече са изградени
екоселища, интересът към които нараства с популярността на този вид туризъм в
национален и световен мащаб.
Ловен туризъм
За последните 10 години (2002-2011) се наблюдава трайно увеличение на броя на
реализираните нощувки и пренощували лица в община Гоце Делчев. Максимални
стойности по тези показатели се постигат през 2007-2008 г., след което в условията на
икономическа криза е реализиран почти двоен спад на броя на нощувките и приходите
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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в местата за настаняване за периода 2009-2011, но въпреки това стойностите са
надвишават четирикратно тези от 2002 г.

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване1 в община Гоце Делчев за
периода 2007 - 2011 година
Реализирани
Средств
Пренощувал
Приходи от
нощувки а за
и лица - брой нощувки - левове
брой
подслон
Легла
Лег
и места
деноно
в
Години
ла за
щия в т.ч.
т.ч.
в т.ч.
брой
настаня
брой Общо чужде Общо чуж
Общо чужден
ване1 нци
денц
ци
брой
и
8
380
134205 23374
5201 16511 3341
520276 142745
2007 г.
7
342
116269 23438
3950 13646 2376
497083 101852
2008 г.
7
319
115442 16117
4108
9494 2585
375270 112234
2009 г.
7
325
104069 13550
4045
9696 2734
286500
71293
2010 г.
7
337
109430 12610
2855
9245 1468
293017
75443
2011 г.
1
Включват се средства за подслон и местата за настаняване с над 10 легла, функционирали
през съответната година.
Таблица 24 - Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване 1 в община Гоце Делчев за
периода 2007 - 2011 година

Материално-техническата база на хотелите в града е със скромен капацитет от леглови
фонд в хотелите. Към момента липсва богатият потенциал на общината за развитие на
туризма като важен елемент на общото развитие не е оползотворен и са необходими
системни мерки за неговото развитие, в тясно сътрудничество с бизнеса и
неправителствения сектор.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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3. Инвестиционна активност и бизнес среда
Инвестиционната активност на територията на община Гоце Делчев бележи около 25%нтно намаление, след 2007 (от 39 013 хил. лв. на 29 481 хил. лв.), но за периода 20082010 показват устойчивост (29 044 за 2010 г-). Намалението за община Гоце Делчев е
по-малко от общото намаление за област Благоевград (с около 40% за периода 20072010). Основните инвестиции за периода са в търговията, хотелиерството и
ресторантьорството (25%), преработващата промишленост (19%), строителството (17%)
и операциите с недвижими имоти. Инвестициите в преработващата промишленост
бележат почти двукратно намаление за периода 2008-2010 г. (от 11 048 хил. лв. на 5505
хил. лв.), съществен е спадът и в секторите създаване и разпространение на
информация и творчески продукти (65%-но намаление). Увеличение на разходите за
ДМА е регистрирано в секторите селско, горско и рибно стопанство, строителство,
операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания;
административни и спомагателни дейности.

Фигура 30 – Разходи за придобиване на ДМА в община Гоце Делчев – 2010
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Фигура 31 – Разходи за придобиване на ДМА

Според проведеното за целите на ИПГВР – Гоце Делчев анкетно проучване сред
бизнеса, в процеса на развитието си 39% от фирмите са ползвали кредит, а само 16% са
ползвали безвъзмездна финансова помощ от програми на ЕС.

Преките чуждестранни инвестиции
в община Гоце Делчев през 2010 г.
възлизат на 16 990,3 хил. евро и
съставляват 6,7% от ПЧИ в област
Благоевград. За периода 2007-2010
г. те се запазват устойчив обем.
Чуждестранните преки инвестиции
на глава от населението (540 евро за Фигура 32 – Чуждестранни преки инвестиции в
2010 г.) са по-ниски от средните за

нефинансовия сектор

област Благоевград (773 евро) и за страната (2 946 евро).
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Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор (хил. евро)
Области/Общини

2007

2008

2009

2010

15 167 125,4

19 185 002,9

20 441 581,2

22 114 446,3

Област Благоевград

134 446,1

215 233,4

252 671,9

251 985,2

Община Гоце Делчев

15 290,4

15 880,2

19 755,9

16 990,3

ОБЩО ЗА СТРАНАТА

Таблица 25 - Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор

Основните чуждестранни инвеститори са Германия, Гърция, Италия и Холандия.
Новите инвестиции са се интегрирали в местната икономика и създават положителен
мултиплициращ ефект, включително условия за възникване на клъстери от
предприятия в някои сектори и свързаните с тях услуги - шивашка, обувна и
хранителна промишленост.
Общинската администрация се явява съществен инвеститор за територията на града,
поради което са от значение нейната платежоспособност и финансово състояние.
Министерство на финансите (МФ) извършва регулярна оценка на финансовото
състояние на общините в България, чрез показатели измерващи степента на финансова
самостоятелност и устойчивост, степента на задлъжнялост, ефективността на
управлението на ресурсите и инвестиционната активност. Съгласно данните на МФ за
деветмесечието на 2012 г., инвестиционната активност на общината, измерена като дял
на капиталовите разходи в общите разходи е 8,62% - малко по-ниска от средната за
страната 10,42%. Показателите за финансова самостоятелност (49,54%) са почти
изравнени със средните за страната (51,59%), но са по-ниски от нивата, осигуряващи
бюджетна автономност и самостоятелност. Показателите за финансова устойчивост на
общината (с комплексна оценка 70,48) са по-ниски от средното ниво за страната
(89,02), а тези за ефективност (45,47%) са по-високи от средните. Интегралната оценка
на община Гоце Делчев я поставя на 215-то място от 264 общини, в четвърта група – на
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консолидиращите се общини, при които разходите не се покриват напълно от
приходите на общината и контролът и методиката за управление на риска имат нужда
от подобрение.
Иновации, високи технологии и модернизация
Двигателите на устойчив икономически растеж и високата конкурентноспособност на
страните в съвременната глобална икономика са иновативният капацитет и
ефективното разпространение на съвременни технологии - чрез внедряване на
иновации и трансфер на технологии. Колкото по-голям е делът на разходите за
изследвания и технологично развитие в общите разходи за производство на даден
продукт

или

извършване

на

определена

услуга,

по-високотехнологични

са

производствата и услугите. При съвременната икономика конкурентоспособността
дори и на нискотехнологичните производства зависи в голяма степен от иновациите в
технологиите,

използвани

в

тях.

Така

значението

на

високотехнологичните

производства се определя не само от прякото им участие в БВП като дял и растеж,
колкото от повишаването на конкурентоспособността на всяка производство, в което са
вложени високотехнологични продукти.
Промените в икономиката на цялата област Благоевград в периода на прехода доведоха
до намаляване дела на някои технологични отрасли като електроника и електротехника,
целулозно-хартиена промишленост за сметка на по-ниско технологични отрасли като
текстилния

сектор,

преработващата

промишленост

и

дърводобива

и

дървообработването. Доминирането на микро и малките предприятия до известна
степен е пречка за навлизане на иновациите и новите технологии в развиваните
сектори, тъй като те традиционно имат по-малки финансови възможности и човешки
ресурси. Наличието на клъстери представлява предпоставка за въвеждане на иновации
и високи технологии, но такива на територията на град Гоце Делчев не са формирани.
Друг фактор за развитието им е наличието на съвременни индустриални и
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икономически зони и постоянното повишаване квалификацията на кадрите и
управленските умения на мениджмънта. Чуждестранните инвестиции, чрез които в
предприятията влизат опитни предприемачи и партньори, както и експортната
насоченост на производствата също са стимули за повишаване на технологичното
равнище.
При анализа на секторното разпределение на гр. Гоце Делчев трябва да се вземат
предвид последните национални данни8, според които секторите с ниска добавена
стойност формират над 70% от промишленото производство на страната. В секторите с
висока добавена стойност промишленото производство нараства в границите от 4.0%
до 22.0% като най-високи нива се отчитат при производството на химични продукти,
метални изделия, лекарства, електрически машини и електроника. Повечето от тези
отрасли са застъпени символично или изобщо отсъстват от икономиката на гр. Гоце
Делчев (производство на химични продукти, машини и съоръжения, електрически
съоръжения, производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти (0,3% от произведената продукция), транспорт, складиране и
съобщения (4% от произведената продукция и 2% от заетите). Секторите
„професионални дейности и научни изследвания” и „разпространение на информация и
творчески продукти, далекосъобщения” показват устойчиви резултати за периода 20082010 – всеки от тях формира около 0,6% от произведената продукция, 0,5% от
приходите и 0,7% от заетите в градската икономика
Тенденциите в секторите с технологичен потенциал показват необходимостта от
целенасочени мерки за възстановяване и развитие на позициите на сектори с висока
добавена стойност и експортен потенциал. Като цяло за 2010 г. делът на секторите с
високотехнологичен потенциал в гр. Гоце Делчев е под 5% Разпределението и
тенденциите на предприятията по сектори доказват необходимостта от диверсификация
8

Източник: Официален уеб-сайт на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 2010
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на местната икономика и развитието на сектори, които са с висока добавена стойност и
експортен потенциал – сектори като ИКТ, електроника, хидравлика, бои и лакове,
лекарства, битови електроуреди, печатни услуги, оптика и фотография, електрически
двигатели, канцеларска и електроизчислителна техника, радиотелевизионна и
далекосъобщителна техника, химични продукти, машини, оборудване и домакински
уреди, автомобили, транспортни средства, услуги (пощи и далекосъобщения,
програмно осигуряване, научни изследвания)9. Ролята на ИПГВР и мерките в него,
свързани с развитие на зона с икономически потенциал, трябва да допринесат за
стимулирането на сектори с по-висока добавена стойност, технологична насоченост,
конкурентоспособност и експортен потенциал.
В рамките на разработването на ИПГВР – Гоце Делчев беше проведено анкетно
проучване сред бизнеса (около 30 фирми от всички икономически сектори), съгласно
което при мнозинството от фирмите (40%) разходите за иновативна дейност са под 1%
от годишния им оборот, а 32% от фирмите изобщо не отделят разходи с такава цел.
Всяка четвърта фирма отделя между 1 и 3% от оборота си за иновативни дейности, а
само при 3% от фирмите тези разходи надвишават 3% от годишния им оборот. Въпреки
че фирмите полагат усилия за модернизация на производствената си база (дори в
условията на икономическа криза) и обучение на персонала, само 1 от десет фирми е
внедрявала иновативни стандарти и технологии в дейността си. Тези резултати се
обясняват с периода на икономическа криза и съкращаване на разходите, на
доминиращия малък и среден бизнес в региона, който има по-малки възможности за
инвестиции в НИРД, както и на символичният дял на високотехнологичните сектори в
икономиката на града. За развитието на тези сектори обаче са необходими редица
фактори, включително висококвалифициран персонал, иновативна култура и активност
на предприемачите, наличие на клъстери и др. Данните от анкетното проучване
9

Източник - МИЕТ
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разкриват някои проблеми в тези аспекти, като например високият дял на фирмите
(58%), които срещат трудности при набиране на квалифициран персонал, ниският дял
на фирмите с преобладаващ персонал с висше образование (23%), като при над
половината от предприятията делът на служителите с висше образование е под 10%.
Град Гоце Делчев има сравнителни предимства, свързани с близостта му до границата с
Гърция и възможността за активни бизнес контакти по тази линия, но същевременно
при 64% от анкетираните фирми служителите, владеещи чужди езици, са под 10% от
персонала. Само при 12% от фирмите над половината служители владеят чужди езици.
Гореизложените данни показват незадоволително присъствие на високотехнологичните
сектори в градската икономика на Гоце Делчев, което е характерно за страната като
цяло. Основен проблем за развитието на технологичната среда в България е ниското
ниво на разходи за НИРД, съпоставени към БВП – въпреки че бележат тенденция на
плавно увеличение, тези разходи са едва 0.6% за 2010 г.10, което е едно от най-ниските
в ЕС (България е на предпоследно място по този показател, преди Кипър), при средна
стойност за страните на ЕС - 2% от БВП. Много тревожен е и фактът, че само 19% от
разходите за НИРД са в бизнес сектора при средно ниво за ЕС 64%. На национално
ниво над 70% от българските компании отделят до 0.3% от приходите от основна
дейност за НИРД. Високотехнологичните производства формират едва 26% от
добавената стойност у нас при средно 46% в ЕС. Страната продължава да е на
последните места в ЕС по повечето показатели за иновативност.
Местните власти

могат

високотехнологичните

да предприемат

сектори,

редица мерки

включително

подобряване

за стимулиране на
на

проиновативната

инфраструктура (създаване и/или разширяване на центрове за технологичен трансфер,
технологични инкубатори, платформи и паркове и др.), предоставяне на подходяща
инфраструктура, центрове за иновации и технологии за стартиращи и МСП, създаване
10

Източник – Евростат.
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на общински фондове и форми на публично-частни партньорства с общинско участие
за подпомагане на определени видове инвестиции и др. С цел повишаване иновативния
потенциал на фирмите е необходимо да се стимулира сътрудничеството между
иновативните фирми, стимулирането на клъстерите, обществените и

частни

изследователски и развойни организации.
Бизнес среда
Бизнес средата е основен фактор за дислоциране на инвестициите и постигане на
устойчив растеж на местно и национално равнище. Много от факторите на бизнес
средата се формират на национално ниво, със съответното законодателство и
регулаторни режими в данъчната политика, насърчаването на инвестициите,
устройството на територията и др. Местните власти обаче също имат роля при
формирането на бизнес средата на регионално ниво, с провежданата местна данъчна
политика, нивото на административно обслужване и др. лостове за привличане и
задържане на инвеститори.
През 2012 г. Институтът по пазарна икономика проведе изследване „Регионални
профили: показатели за развитие”, според което резултатите за област Благоевград по
отношение на бизнес средата са много добри. Сравнително ниските местни данъци и
такси, бързите и качествени административни услуги и високото доверие на бизнеса в
институциите прави Благоевград една от най-добрите области за правене на бизнес в
страната. Областта е една от малкото, в които бизнесът оценява по-скоро положително
големината на местния пазар и качеството на местната инфраструктура. Близо 60% от
анкетираните са доволни от качеството и бързината на административните услуги, а
повече от половината посочват достъпа до кредит и европейските средства като имащи
позитивен ефект върху техния бизнес. Нивото на корупция също се смята за много
ниско - между 60 и 75% от анкетираните имат високо мнение за местната
администрация, съдилищата, органите на реда и регионалните държавни структури.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Близо 60% от анкетираните представители на местния бизнес са ползвали електронни
услуги през предходните дванадесет месеца, което е най-високият дял след област
София. Около 93% от тях оценяват високо качеството на електронните услуги.
Община Гоце Делчев предоставя над 100 услуги на гражданите и бизнеса, чрез
създаденото електронно гише на предприемача и въведения принцип за обслужване на
едно гише на гражданите и бизнеса в Общинския център за информация и
административни услуги. Община Гоце Делчев има приета „Харта на клиента”,
съобразена изцяло с концепцията за подобряване на административното обслужване в
общините. През 2008 година по одобрен проект по Програма ФАР община Гоце Делчев
създава Център за устойчиво развитие на бизнеса. Неговите цели са да подпомага както
съществуващия бизнес с улесняване, предоставяне на информация, удостоверения,
промяна на регистрация, така и към новия стартиращ бизнес. Една от основните услуги,
които предоставя Центъра за устойчиво развитие на бизнеса е услугата „гише на
предприемача”, която е информационна – софтуерен продукт, в който са включени
всички услуги, режими, изискуеми документи и такси.
Като елементи на бизнес средата се разглеждат и състоянието на инфраструктурата. На
територията на община Гоце Делчев и област Благоевград като цяло гъстотата на
пътната мрежа е най-ниска за всички области и се обуславя от високопланинския релеф
и липсата на средства за изграждане на повече общински пътища. През областта не
преминава магистрален път. Очакванията са за по-бързо завършване на магистрала
„Струма“, която да раздвижи икономиката в региона. На територията на община Гоце
Делчев не е развит ж.п. транспорта. Използването и достъпът на интернет в областта от
домакинствата са на нива под средните за страната, въпреки че нараства с годините.
Нивата на местните данъци и такси в Гоце Делчев са умерени и благоприятни за
бизнеса и гражданите, като нивата на почти всички са под средните за страната, с
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изключение на таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица
(виж Таблица 27).
Средно ниво на местните данъци в страната, нива на данъците за община Гоце
Делчев
Вид данък

Мерна единица

Средно за
страната11

За град Гоце
Делчев12

Данък върху недвижимите
имоти

‰ (една хилядна
част) от данъчната
оценка на
недвижимия имот

1,62

1,3

Данък върху превозните
средства (леки автомобили с
мощност 74-110 kW)

лева за 1 kW

1,30

1,21

Патентен данък за търговия на
дребно (до 100 кв.м. нетна
търговска площ на обекта)

лева за 1 кв.м

12,68

6,513

Туристически данък (при найвисока категория хотел с три
звезди)

лева за нощувка

0,82

0,30

Таблица 26 - Средно ниво на местните данъци в страната, нива на данъците за община Гоце Делчев

11

Изследване на Института за пазарна икономика – Индекс „Местни условия за правене на бизнес”,
http://www.effectivemunicipality.com/
12

Наредба 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев

13

Средна стойност, получена от стойностите за четирите зони на град Гоце Делчев, съгласно Наредба 14 за
определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев:
1 зона – 7.00 лв.,
2 зона – 6.60 лв.
3 зона – 6.40 лв.
4 зона – 6.00 лв.
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Средно ниво на местните такси в страната, нива на данъците за община Гоце
Делчев
Вид такса

Мерна единица

Средно за
страната14

За град Гоце
Делчев15

Битови отпадъци за
нежилищни имоти на
юридически лица

‰ (една хилядна
част) от данъчната
оценка на
недвижимия имот

6,81

9,0016

Такса за ползване на пазари за
търговия с промишлени стоки

лева на кв. м. /ден

3,47

1,8517

Таблица 27 - Средно ниво на местните данъци в страната, нива на данъците за община Гоце Делчев (2)

Значение за развитието на бизнеса има и демографския потенциал на територията на
града. Въпреки тенденцията за намаляване и застаряване на населението, характерна за
цялата страна, гр. Гоце Делчев показва по-добри демографски показатели от средните
за страната – степента на застаряване на градското население е по-ниска, поблагоприятно е съотношението между броя на влизащите и излизащите лица от
трудоспособна възраст. Образователната структура на населението в общината е
благоприятна, има добра обезпеченост от основни и средни училища, включително
професионални гимназии, които да осигуряват кадри със специфични умения за
14

Изследване на Института за пазарна икономика – Индекс „Местни условия за правене на бизнес”,
http://www.effectivemunicipality.com/
15

Наредба 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Гоце Делчев (изм. и доп. С Решение № 86/ 02.08.2012 г.)
16

Решение № 481/ 27.01.2011 г. на Общински съвет Гоце Делчев

17

Средна стойност, получена от стойностите на таксите за различните дни от седмицата, съгласно Наредба 4
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гоце Делчев
(изм. и доп. С Решение № 86/ 02.08.2012 г.):
1. За 1 кв.м. – в дните понеделник и петък 1.20 лв.
2. За 1 кв.м. – в дните вторник, сряда, четвъртък, събота и неделя, за местата извън УПИ ІV от кв.97 и УПИ ХІV
от кв.89 по плана на гр.Гоце Делчев 2.50 лв.
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местния бизнес. Наличието на висши училища на територията на областта
(Благоевград) също е благоприятен фактор за осигуряване на висококвалифицирани
кадри за бизнеса. Необходимо е да се засили връзката между образователните
заведения и бизнеса, за да се отчетат неговите нужди и тенденциите за обновяване на
учебните програми.
Показателни за бизнес средата освен статистическите данни са и са резултатите от
анкетното проучване, проведено за целите на ИПГВР – Гоце Делчев:
Въпреки отраженията на икономическата криза след 2008 г., голяма част от
местните предприятия (71%) са разкривали нови работни места през последните
5 години, а нивата на приходите и печалбата се определят по-скоро като
променливи, отколкото като намаляващи, от мнозинството от фирмите;
Съществена част от фирмите (70%) от

анкетираните са извършвали

модернизация на активите си през последните 5 години, включително
изграждане на нови сгради и офиси при половината от тях. Фирмите
осъществяват активна политика и в обучение на персонала (30% от
респондентите).
Решаващите фактори за стартиране на бизнес и дислоциране на инвестицията са
основно цената на труда (според 66% от фирмите), подкрепата от местната
администрация, както и нивото на местните данъци и такси;
Основни затруднения бизнесът намира при набиране на квалифициран персонал
(57% от фирмите), свитите пазари, намаляващата покупателна способност на
потребителите, бюрократична тежест и скъпите суровини. Като основни
инфраструктурни

ограничения

са

посочени

липсата

или

лошата

инфраструктурна обезпеченост на наличните терени и липса на подходящи и
урегулирани терени за изграждане на производствени мощности, както и
незадоволителната транспортна свързаност и логистичните възможности.
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Последните са от съществено значение, тъй като според проучването 75% от
промишлените предприятия осигуряват суровинната си база основно чрез внос.
Бизнесът посочва като основни икономически проблеми на града липсата на
високотехнологични и иновативни производства с висока добавена стойност и
преобладаването на отрасли с ниска производителност и ефективност, липсата
на логистична база и подкрепа за стартиращи предприятия, както и ниската
диверсификация на икономическите сектори.
Според мнозинството от анкетираните лица съществува неоползотворен
потенциал за икономическо развитие на територията на гр. Гоце Делчев найвече в областите селското стопанство (хранително-вкусовата промишленост) и
туризма, както и мобилизиране на човешкия потенциал за развитие на сектори с
висока производителност.
Друг фактор за подобряване на бизнес средата е наличието на организации в подкрепа
на

бизнеса

и

икономическата

предприемачеството
активност,

конкурентоспособността

на

като

ключов

ресурс

мениджърската

култура

бизнесединиците

в

на

за

повишаване

на

предприемачите

и

регионалната

икономика.

На

територията на гр. Гоце Делчев функционират:
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев: неправителствена организация с нестопанска
цел, подпомагаща развитието на малкия, средния и фамилен бизнес и
селскостопански

производители

в

региона

на

град

Гоце

Делчев.

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев съдейства за генериране на нови идеи, за
насърчаване на частната инициатива, за обмяна на информация и заимстване на
опит от развити пазарни общества с цел да се противопоставя на безработицата в
региона, да подпомогне повишаването на общото ниво на жизнения стандарт и
на условията за работа на хората от региона. Бизнес инкубатор - Гоце Делчев
стартира през 1998 г. с подкрепата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН),
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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като осъществява проект за подкрепа на бизнеса за осигуряване на заетост. Към
2012 г. бизнес инкубаторът подпомага бизнеса чрез осигуряване на помещения
под наем, схеми за финансов лизинг на производствено оборудване,
консултантски услуги, обучения и информационни услуги. Целевите групи, с
които работи Бизнес инкубатор - Гоце Делчев са: безработни, стартиращи
бизнеси, действащи фирми в процес на разширяване на дейността си,
земеделски производители, малцинствени групи.
Регионална търговско-промишлена палата в гр. Гоце Делчев, създадена през
1993 г. в отговор на нуждите на бизнеса в региона да се обединят в защита на
общите си интереси, промоциране на техните възможности и представителство
пред местните и държавни власти и други национални и международни
организации. Палатата подкрепя своите членове в тяхното икономическо
развитие и международни връзки, подпомага, насърчава и защитава техните
стопански интереси.Чрез единната система на БТПП палатата предоставя на
своите членове теническа, икономическа, законова и маркетингова информация
на национално и международно ниво, както и редица услуги облекчаващи
тяхната дейност. Структурата участва в редица държавно-обществени органи,
включително международни и трансгранични инициативи.
На територията на община Гоце Делчев няма обособен и формализиран клъстер,
въпреки че има редица възможности за създаването на клъстери в шивашката, обувната
и хранителната промишленост. Общината има перспективи да се включи в клъстер
„Пирин”, формиран по направленията „дърводобив – дървопреработка – мебели” и
„дърводобив – дограма и други изделия от дървен материал за строителството,
опаковки от дървен материал” в общините Банско, Разлог и Якоруда.
Резултатите от проведеното за целите на ИПГВР анкетно проучване показват, че
участието на фирмите в съсловни и бизнес организации не е широко разпространено,
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като само 29% от фирмите членуват в национална бизнес или съсловна организация.
Само 6% от фирмите са участвали във форми на публично-частно партньорство.
4. Състояние и проблеми на производствените зони
В периода на засилената индустриализация до 1989 г. в цялата Благоевградска област
се наблюдава териториална експанзия със заемането на големи площи земя край
градовете и екстензивното им усвояване за индустриални нужди. Площта на
промишлените

територии

Технологичната

изостаналост

и

неприветливия

архитектурно-строителен вид на производствените сгради представляват бариера пред
тяхното

обновяване.

Евентуалната

ориентация

на

бъдещи

инвеститори

към

строителство на производствени предприятия “на зелено” може да повлияе за
дългосрочното изоставяне на производствените територии в сегашното незавидно
състояние.
На територията на гр. Гоце Делчев има обособени две индустриални зони – в
североизточната и югоизточната част на града. Те обхващат градски територии с
преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с
функционални, средови характеристики и състояние на техническата инфраструктура,
които не удовлетворяват съвременното инвестиционното търсене за развитие на
съществуващите и на нови икономически дейности. Зоните са формирани в
продължителен период и се нуждаят от сериозно обновяване и модернизация. В
северната част са концентрирани около 40 стопански субекта, докато в южната са
концентрирани голяма част от заетите в различни икономически дейности.
Икономическите територии граничат с жилищни терени и зелената зона около реката.
В транспортно отношение северната част на зоната е осигурена, като през нея минава
входната артерия от София. Нова входна артерия е с потенциал за изграждане, която ще
преминава през южната част зоната (поради наличие на автогара в района) в посока
изток-запад и тя ще има пряк достъп до републиканската пътна мрежа. Състоянието на
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техническата инфраструктурата в по-голямата част от зоните е незадоволително –
необходимо е подобрение на ВиК инфраструктурата, преодоляване на проблемите с
електрозахранването и др.
В рамките на кръглите маси и анкетното проучване, проведени за целите на ИПГВР –
Гоце Делчев, бизнесът идентифицира като пречка пред развитието на нови и модерни
производства липсата на подходящи урегулирани терени със съответната техническа
обезпеченост, както и лошото инфраструктурно състояние на много от териториите в
съществуващите индустриални зони. От голямо значение за развитието на бизнеса е
оптимизирането на транспортна и логистична свързаност на индустриалните зони и
достъпът им до основните пътни артерии.

РАЗДЕЛ VIII
VIII. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Според Закона за културното наследство (ЗКН), културното наследство 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 /Чл. 2., ал. 1/ Културната ценност, от своя страна,
е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност,
природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или
обществото

и

има

научна

или

културна

стойност.

/Чл.

Културното наследство съгласно чл. 6, гл. Първа от ЗКН обхваща:

7.,

ал.

1/.

1. наземни,

подземни и подводни археологически обекти и резервати; 2. исторически обекти и
комплекси; 3. архитектурни обекти и комплекси; 4 етнографски обекти и комплекси;
5. образци на парковото изкуство и ландшафтна архитектура; 6. природни ценности
(образци); 7. индустриално наследство;

8. произведения на изящни и приложни

изкуства; 9. народни занаяти; 10. документално наследство; 11. аудиовизуално
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наследство; 12. устна традиция и език; 13. книжовни и литературни ценности; 14.
обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 15. музика песни и танци; 16.
народна медицина; 17. кулинарни и еноложки традиции; 18. народни игри и спортове.
Всички тези ценности, свидетелстващи за историята, бита и културното развитие на
местното население обуславят характеристиката на градската среда, както и определят
осите й на развитие в бъдеще. Основата на съвременния динамичен и разрастващ се
град са именно заложените още в миналото градоутройствени и архитектурни
характеристики. С времето те биват възстановени, адаптирани и допълвани, но както
почти във всеки град, централното градско ядро съвпада с историческото такова.
Гр. Гоце Делчев има изключително богата история, която е предпоставка за една
значителна материална база на Културно-историческо наследство в града.

1.

Кратка история на развитието на града

Първото име на града е Никополис ад Неструм. Под това име, той е просъществувал
от основаването си през 2ри в.н.е. от император Траян. Представлявал е
архиепископско седалище до 11 век. Останките му се намират на 9 километра източно
града. Край съвременния град Неврокоп са открити останки на крепост и селище,
датиращи от 9 – 10 век, които се считат за непосредствени предци на сегашния град.
Районът, в който се намира Неврокоп /Неврокоп е турската форма на гръцкото
Никополис/, е завладян от османските турци най-вероятно между 1371 и 1383 година.
Под това име градът е споменат за пръв път през 1445 година, където е описан като
голямо християнско село, наброяващо близо 600 жители, което го прави най-голямото
селище в региона. Следва изключително бързо развитие и в рамките на един век се
превръща в преобладаващо мюсюлмански град. Османските данъчни регистри от 14531454 година отбелязват около 1250 жители, но градът претърпява значителни промени
както в броя така и в състава на населението. В последвалия период има информация за
нарастващото значение на Неврокоп като ислямски център. Споменават се вече 3
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петъчни джамии и 7 месджида (мюсюлмански молитвени домове), както и 12 имама
(мюсюлмански духовници) и 14 мюезини (духовното лице призоваващо от минарето),
четирима учители и огромен брой занаятчии, както мюсюлмани, така и християни —
шивачи, обущари, ковачи юрганджии, златари, дърводелци.
През османско време град Неврокоп е бил и център на културния живот. Сред
известните творци родени в града са Рана Мустафа ефенди Накшбенди — служил
дълго време при валията (управител) от Египет Мехмед Али паша, както и Зюхри
Ахмед ефенди.
През 18 век градът бавно се разраства. Жилищните сгради са около 500 на брой, а
населението е съставено от българи, турци и гърци. Отличават се вече 12 минарета,
както и значителен по размерите си пазар с много ханове и кафенета.
През 19 век наред със земеделието, скотовъдството и пчеларството в града се развиват
много други занаяти като звънчарство, златарство, самарджийство, абаджийство,
кожарство, както и търговията с дървен материал. Местни търговци пренасят и
продават стоки на панаирите в градовете Сяр, Драма, Мелник и село Узунджово. От
втората половина на 19 век ежегодно през август се провежда Неврокопският панаир,
на който се стичат търговци от цялата Османска империя, Австро-Унгария, Франция и
други страни.
През 1808 — 1811 година християнската общност в града построява малка църква,
кръстена на архангелите Михаил и Гавраил. През 1833 — 1841 година те построяват
по-голяма и монументална църква „Света Богородица“, която е в резултат на
реформите в империята. През 1820 година е построена последната джамия в Неврокоп,
за която днес свидетелстват само стари фотографии.
Българското население от града под ръководството на Неврокопската българска
община води упорита борба с гръцкото духовенство за църковна независимост и
новобългарска просвета. През 1862 година в Неврокоп се открива взаимно училище, а
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през 1867 година е разкрито и девическо такова. През 1865 година в града отваря врати
читалище "Зора" (днес "Просвета").
След Руско-Турската освободителна война и Берлинския конгрес от 1878 година
Неврокоп, както цяла Македония остава в рамките на Отоманската империя. След
продължителни и упорити борби на местните българи, през 1894 година със султански
берат (указ) в града е учредена Неврокопската българска митрополия, подведомствена
на Българската екзархия.
През 1900 година махалите са 20 на брой, с 1432 къщи, 598 дюкяна (магазина), 12
джамии, 4 месджида, 2 църкви и повече от 8 текета (мюсюлмански религиозни
центрове), които свидетелстват за добре развита и организирана мюсюлманска
общност. Съществуват 7 училища за мюсюлманите и 2 за християните.
Неврокоп е освободен от османска власт по време на Балканската война на 19 октомври
1912 година. Първият кмет на град Неврокоп след освобождението е поетът Пейо
Яворов. Включването на района в границите на Царство България довежда до масово
изселване на мюсюлманското население от града и заселване на български бежанци от
района на Драма и Сяр. Турското население става повече от 5 пъти по малко от
българското, като тенденцията продължава и след това.
След 1912 година джамиите, текетата, хамамите се разрушават едно след друго. Найстарата джамия в града, тази на Мехмед бей син на Караджа паша, е последната
запазила се. Но и тя в наши дни не функционира и е почти разрушена.

През

1951

година градът е наречен на революционера Гоце Делчев.
Съвременната градска среда се е формирала на базата на Общ градоустройствен план
от 1989г. и цялостния План за регулация и застрояване от 1992г. Предстои възлагането
на Общ устройствен план за цялата община.
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2.

Културно историческо наследство

В границите на град Гоце Делчев са декларирани 64 недвижими културни ценности, от
които 60 са архитектурно-строителни, два архитектурно-строителни и художествени
(църквите „Св. Богородица” и „Св. Архангил Михаил”) и два исторически (лобни
места). Всички Недвижими културни ценности са единични. Съществува една групова
Недвижима културна ценност - възрожденския комплекс на Рифат Бей.
Според оригиналната си функция основната част от недвижимите културни ценности
са жилищни и жилищно-търговски сгради. Всички те са били частна собственост.
Култовите сгради са общо 5 на брой, като от тях функционират три – църквите. Три са
сградите с производствено складово предназначение, като те са били държавна
собственост.

Някои

от

декларираните

недвижими

културни

ценности

са

археологически обекти – джамията, хамамите (турски бани), като последните са в
терените на обекти с друго съвременно предназначение. Особено изявени, с надлокално
културно-историческо значение са църквата Св. Богородица, както и сградата на
историческия музей – „Гръцката къща”. Пет от декларираните обекти – жилищни
сгради са с предварителна категория –„за сведение”. Извън тях предварителни
категории на недвижимите културни ценности на са определяни. Преобладаващата част
от Недвижимите културни ценности са концентрирани в централната градска част,
която съвпада с историческото ядро. Те имат значителен принос за формирането на
специфичния обемно-пространствен и архитектурно художествен облик на града.
Както в миналото, така и днес това са най-представителните и обществено-активни
части на града, които привличат интерес и посетители. Запазените НКЦ не само
придават специфичен характер на градската среда, но и разказват богата история на
стария град.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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3.

Декларирани недвижими културни ценности

Официален документ:
Декларационен списък на сградите - паметници на културата в гр. Гоце Делчев
/Протокол от 13.05.1986г./
Култови сгради: 3 църкви, Старата митрополия, Синагога, Джамия,
Жилищни: 16 сгради
Жилищно търговски: 31сгради
Производствени и складови: 6 сгради (турска баня – сега производствена сграда,
мази (складове), старото агрономство)
ПРИМЕРИ
С уникалната си архитектура, изключително наситена вътрешна украса (стенописи,
икони, дърворезба) и ритуали, църквите са изключително стойностни НКЦ:
 Църква “Св. Архангел Михаил”
Архитектурно-художествена културна ценност с местно значение; най-старата запазена
в района; изградена 1811 г., по-късно преустроена; трикорабна псевдобазилика с купол;
109 икони с висока художествена стойност от ХVІІ в., ценност - стенописи, оригинално
резбовани стари царски двери, богато украсен с резба архиерейски трон и апликиран
дървен таван.
 Църква “Успение Богородично”
Паметник на културата с местно значение; строена 1838 г.; трикорабна псевдобазилика
с изявена апсида и открита галерия; ценност-иконостаса, като част от иконите са дело
на известния представител на Банската иконописна школа Димитър Молеров – Молера,
съхраняват се и много ценни подвижни икони от Възраждането.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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 Църква “Св. Кирил и Методий и Св. Пророк Илия”
Паметник на културата с местно значение; катедрална църква; ценност-75 икони от
ХVІІІ и ХІХ в. – Банска иконописна школа.
В района на град Гоце Делчев се намират 3 манастира.
Това са изключително интересни обекти с голям туристически потенциал.
Параклисът „Света Марина” и черквата „Св.св.Кирил и методи” също са с висока
архитектурна и художествена стойност.
Културно-историческа забележителност в град Гоце Делчев е и местната джамия с
характерното си високо минаре.
Част от атмосферата на града е възрожденският архитектурен комплекс на Рифат бей,
състоящ се от жилищни,стопански сгради и ограден зид.
Особен характер носят и ансамблите от следосвобожденски сгради в старата централна
част по ул."Христо Ботев", ул."Търговска" и ул."Иван Вазов", както и занаятчийските
работилници по ул. "Звънчарска".

4.

Заключение

Проучванията за целите на настоящия анализ показват, че част от декларираните
недвижими културни ценности, макар да присъстват в списъка, вече не съществуват
или са в крайно аварийно положение. Такива, регистрирани още 2007г., са
Митрополитската сграда (заместена от ново строителство), „Селямлъка” от бившия
комплекс „Рифат Бей” (комплексът е затворен, недостъпен, видимо нестопанисван),
склада за зърнени в кв.38, жилищните сгради в кв.51,123,142 и др. Не е добро
състоянието и на археологическите недвижими културни ценности. Някои такива като
синагогата са с несвойствена настояща функция.
Нужна е актуализация на списъка с Недвижимите културни ценности, не само поради
факта, че трябва да се изключат липсващите такива, но и за да се включат нови сгради,
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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които имат нужните качества за това. Необходимо е, при оценка на значението на НКЦ,
да се приложи градоустройствен подход, като се сюблимират традиционни
градоустройствени структури. Особено важно е групирането на единичните НКЦ в
ансамбли и комплекси в смисъла на чл. 48 от ЗКН. След създаване на информационната
база, е необходимо да се проведе законовата процедура по регистрация на НКЦ, като се
изведат съответните реставрационни стратегии. Би било добре тези реставрационни
стратегии да бъдат включени като Специфични правила и нормативи в новия Общ
устройствен план на общината. По този начин те биха могли да бъдат опазени,
възстановени и съхранени за в бъдеще. Така те ще допълнят характерния облик на
града.
Множеството Културно исторически ценности на гр. Гоце Делчев носят със себе си
огромен потенциал, и биха спомогнали развитието на един не толкова актуален в
момента отрасъл - туризма. Мястото има история на културно средище още от римско
време, което е достатъчна предпоставка да се социализират и извадят на показ
богатствата на историческото наследство.

РАЗДЕЛ IX
IX.

ЕКОЛОГИЧЕН СТАТУС НА УРБАНИЗРАНАТА ТЕРИТОРИЯ

1. Качество на атмосферния въздух
Официални източници на информация за тази част от анализа са данни от НСИ (ТСБ
Благоевград), както и годишните регионални доклади за състоянието на околната среда
за периода 2008-2011 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ Благоевград). Съгласно чл. 23 от Закона за чистотата на атмосферния въздух,
съдържащата се в тях информация е публично достъпна.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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В съответствие с нормативната уредба и Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра
на околната среда и водите са определени Районите за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ).

Фигура 33 – Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух18
По това райониране територията на община Гоце Делчев е включена в обхвата на
Югозападния РОУКАВ. В рамките на същия район от всички общини в област
Благоевград, единствено община Благоевград е определена като зона с превишаване на
средноденонощната норма (СДН) за показателя „Фини прахови частици до 10 микрона

18

Източник: Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОСВ).

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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(10 m) ФПЧ10”. Съгласно нормативните изисквания РИОСВ Благоевград публикува
месечни бюлетини за измерени концентрации на ФПЧ10 и шестмесечни доклади за
качеството на атмосферния въздух само за гр. Благоевград по данни от АИС
Благоевград.
Точковите източници на емисии на вредни вещества в атмосферата на територията на
община Гоце Делчев се контролират от РИОСВ Благоевград, като резултатите от
проверките са представени в доклади, публикувани на сайта на РИОСВ Благоевград 19.
Извършените проверки на „Орбел 2001” АД, „Хера 2006” ООД, „Пиринтекс” ЕООД,
„Юро Дийл” ЕООД, „Наталия ММ” ООД, „Калида” ООД и „БКС” ЕООД и др.
предприятия показват, че не са установени нарушения на нормите20. През последните
години редица парово-котелни централи (ПКЦ) са преустановили дейността си, което е
довело до намаляване на замърсяването на атмосферния въздух21. Може да се
предположи, че главни източници на замърсители в атмосферния басейн над града са
битовото отопление на домакинствата, използващи твърди горива, както и
автомобилният транспорт. Автогарата е разположена в централната част на града и
допълнително натоварва със замърсители атмосферния въздух там. Проверките на
РИОСВ Благоевград показват, че бензиностанциите в града отговарят на техническите
изисквания за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения емитирани
по време на пълнене на резервоарите. През предишни години, когато предприятието на
“Булгартабак” АД е функционирало, то допълнително е натоварвало атмосферния
въздух с емисии от прах (при епизодични аварии във вентилационната система) и с
емисии на въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди, прах и сажди от ПКЦ,
която е използвала твърдо гориво (въглища)22. Към настоящия момент е изградена част

19

Източник: РИОСВ Благоевград
(http://riosvbl.org/index.php?option=com_content&view=category&id=67&Itemid=120)
20
Източник: Допълнително предоставена информация от РИОСВ Благоевград, заведена в Община Гоце Делчев с Вх.
№ 32-00-109/05.11.2012 г.
21
Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда, през 2008 г., РИОСВ Благоевград
22
Източник: Пак там.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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от газоразпределителната мрежа (ГРМ) на града, обхващаща централни улици на града
и достигаща до северната промишлена зона. Според инвестиционната програма на
„Неврокоп-Газ” АД за периода 2010-2020 г. с тази мрежа се осигурява свързаност на
повече от 900 домакинства към ГРМ, както и на 1 детска ясла, 4 детски градини, 2
основни училища, 3 професионални гимназии, Общинската администрация, Районен
съд, полиция, пожарна, 3 хотела, 2 хипермаркета и множество по-малки стопански
обекти. През 2014 г. се предвижда да бъдат газоснабдени около 1 100 домакинства и 19
стопански обекта, а през 2018 г. да бъдат газоснабдени всички потенциални стопански
потребители и около 2520 домакинства. По-нататъшният процес на газифициране ще
допринесе до подобряване на качеството на атмосферия въздух в урбанизираната
територия.
От данните в долната таблица23 се вижда, че през 2010 г. в сравнение с 2007 г. са се
увеличили единствено емисиите на неметановите летливи органични съединения
(NMVOC), а емисиите на всички останали вредни вещества в атмосферата от горивни и
производствени процеси бележат тенденция към намаление. Годишният ход на
емисиите на различните вредни вещества от горивни и производствени процеси в
общината за периода 2007-2010 г. се илюстрира от приложените диаграми.
Емисии на вредни вещества в атмосферата от горивни и производствени процеси
в община Гоце Делчев през периода 2007-2010 г. (тона)
Година Серни
оксиди
(SOx)

2007
2008
2009
2010

17.156
9.889
2.092
3.366

Азотни
оксиди
(Nox)

3.294
2.334
1.941
1.944

Неметанови
летливи
органични
съединени
(NMVOC)
7.741
21.217
16.442
11.694

Метан
(CH4)

Въглероден
оксид
(СО)

Въглероден
диоксид
(СО2)

ДвуАмоняк
азотен (NH3)
оксид
(N2O)

30.050
37.519
37.712
18.482

0.151
0.105
0.253
0.123

3929.483
1815.981
2106.434
1886.733

0.089
0.026
0.075
0.059

0.000
0.000
0.000
0.000

Таблица 28 - Емисии на вредни вещества в атмосферата от горивни и производствени процеси в община
Гоце Делчев през периода 2007-2010 г.

23

Източник: ТСБ Благоевград, НСИ.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Фигура 34 - Емисии на вредни вещества в атмосферата от горивни и производствени процеси в община
Гоце Делчев през периода 2007-2010 г.

На територията на община Гоце Делчев няма обекти с големи горивни инсталации,
както и обекти с издадени разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ).
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Долната таблица съдържа данни за инвентаризацията на годишните емисии на трите
главни парникови газа24 (въглероден диоксид, двуазотен оксид и метан) през 2007 г.,
приравнени към CO2 еквивалент25, които са получени чрез моделиране26.
Емисии на парникови газове през 2007 година по териториални единици
(в тонове CO2 еквивалентни емисии)
Териториална единица
Парникови газове
EKATTE

Име

BG
BG41

България
Югозападен
Благоевград
(обл.)
Банско
Белица
Благоевград (гр.)
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

BLG
BLG01
BLG02
BLG03
BLG11
BLG13
BLG28
BLG33
BLG37
BLG40
BLG42
BLG44
BLG49
BLG52
BLG53

Въглероден диоксид
(CO2екв.)
40,220,034.8
5,939,262.1

Двуазотен
(CO2екв.)
2,072,714.5
242,889.2

оксид Метан
(CO2екв.)
9,630,393.7
1,652,491.9

116,145.4

1,585.6

604,819.6

572.9
169.8
24,065.5
1,817.7
190.3
11,418.6
67,508.7
927.1
7,903.7
333.2
1,238.0
0.0
0.0
0.0

0.9
3.0
30.0
8.2
1.7
125.9
1,380.0
7.3
9.4
1.7
17.7
0.0
0.0
0.0

326.6
1.7
1,089.4
787.9
0.1
59.7
601,730.7
184.5
368.6
102.4
108.1
0.0
0.0
60.0

Таблица 29 - Емисии на парникови газове през 2007 година по териториални единици

24

Забел. По „Протокола от Киото” от 1997 г. парниковите газове са: въглероден диоксид (CO2), метан (CH4),
двуазотен оксид (N2O), хидрофлуоровъглероди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs), серен хексафлуорид (SF6).
25
Забел. Различните парникови газове имат различен потенциал за глобално затопляне (GWP-Greenhouse Warming
Potential), поради което количествата на емисиите им се умножават с различни тегловни коефициенти, за да се
приведат към еквивалент на въглероден диоксид, чийто GWP е приет за единица. GWP на N2O е 310, а на CH4 е 21.
26
Източник: Данните са от проект „Адаптиране и интегриране на Индекса на регионална климатична сигурност в
системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие в България”, разработен в рамките на
международен проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС, съфинансиран от
МРРБ, 2010 г.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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От данните в таблицата се вижда, че през 2007 г. община Гоце Делчев е на пето място
по общо количество на генерираните емисии на парникови газове в областта (след
общините Петрич, Благоевград, Кресна и Сандански) с относителен дял едва 0,36 % от
общото количество за областта. Това дава основание да се счита, че приносът на
община Гоце Делчев в емисиите на главните парникови газове в рамките на областта
през посочената година е бил незначителен.
2. Води
Водите в териториалния обхват на общината са представени от повърхностни и от
подземни водни тела. Тези водни тела попадат в Западнобеломорския басейн и
управлението им се осъществява от Басейновата дирекция в Благоевград. Други
отговорни институции за опазването и екологосъобразното им използване са РИОСВ
Благоевград, РЗИ Благоевград, „ВиК” Благоевград и община Гоце Делчев. Басейновата
дирекция в Благоевград и РИОСВ Благоевград са основните източници на официална
информация за тази част от анализа.
2.1. Налични водни ресурси
Общината разполага със значителни ресурси от повърхностни и подземни води.
Главна отводнителна артерия е транзитно протичащата р. Места. До границата с
Гърция дължината й е 125 км, площта на водосборния басейн – 2,8 хил. км2, а
естественият отток (при средна по водност година) – 950,53 млн.м3/год.
Територията на община се отводнява предимно от десни притоци на Места, една от
които – р. Неврокопска (Тупавишка), протича през гр. Гоце Делчев. Тя води началото
си северно от връх Моторок (1970 м). До вливането на левия й приток р. Добротинска
тя е с код на водното тяло BG4ME500R108, а в речния участък от вливането на р.
Добротинска до устието й в Места тя е с код на водното тяло BG4ME500R109. Общата
площ на водосборния басейн на р. Неврокопска възлиза на около 66 км2. За периода

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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1961-1998 г.27 модулът на оттока й е 13,3 л/сек/км2, а средногодишният отток при
устието й – 0,875 м3/сек.
В Плана за управление на Западнобеломорския басейн водните тела на р. Места в
участъка й между устията на реките Рибновска и Мътница (BG4ME700R103 и
BG4ME500R107), както и водното тяло на р. Неврокопска в участъка й между
вливането на р. Добротинска и устието й в Места (BG4ME500R109), са класифицирани
като „силно модифицирани” в резултат от корекции, диги, изземване на води за
напояване и индустрия, както и от замърсяване от точкови и дифузни източници,
зауствания на отпадъчни води и други дейности28.
Във вътрешногодишното разпределение на оттока се наблюдават лятно-есенно
маловодие и зимно-пролетно пълноводие. Извършената от Басейновата дирекция в
Благоевград предварителна оценка за риска от наводнения по хидравлични изчисления
(съгласно Директива 2007/60/ЕО за оценка и управление на риска от наводнения)
показва, че територията на общината не попада в райони с потенциална заплаха, в
които се включват части от съседни общини (Банско, Гърмен и Хаджидимово)29.
Подземните водни ресурси в общината са представени от няколко подземни водни тела
с порови, пукнатинни, карстови и термоминерални (при селата Мусомища и Баничан)
води:
 Слой І – порови води в кватернера (с код BG4G000000Q009), със среден
модул на подземния отток около 3,0 л/сек/км2;
 Слой ІІ – порови води в неогена (с код BG4G000000N017), със среден
модул на подземния отток около 0,5 л/сек/км2;

27

Източник: http://old.bluelink.net/water/zbr/mesta/mestab1.htm
Източник: План за управление на речните басейни в Западнобеломорския район за басейново управление,
Басейнова дирекция Благоевград, Обща част, Раздел 1.
29
Източник: Проект за предварителна оценка на риска от наводнения в ЗБР за БУ, Басенова дирекция Благоевград,
2012 г.
28

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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 Слой ІІІ – пукнатинни води в палеогена (с код BG4G00000Pg018), със
среден модул на подземния отток около 0,5 л/сек/км2;
 Слой ІV – пукнатинни води в Тешовския и Централнопиринския плутон
(с код BG4G0PzC2Pg019), със среден модул на подземния отток около 2,0
л/сек/км2;
 Слой V – карстови води в Гоцеделчевския карстов район (с код
BG4G0000Pt1036), със среден модул на подземния отток около 20,0
л/сек/км2.

2.2. Състояние на водите.
Водните ресурси в общината се използват главно за питейно-битово водоснабдяване, в
индустрията и земеделието. По данни от Басейновата дирекция в Благоевград издадени
са разрешителни за черпене на подземни води от две подземни тела – порови води в
кватернера и пукнатинни води (съответно с кодове на подземните водни тела
BG4G000000Q009 и BG4G0PzC2Pg019). Титуляри на издадените разрешителни са
предприятията „ВиК” Благоевград, „Пиринпласт” АД, „Хера 2006” ООД, „ЛукойлБългария” ЕООД и СД "Интермар-Панайотов и Карамешинов", чиито обекти са
локализирани в землищата на гр. Гоце Делчев и селата Делчево и Корница. Съгласно
условията на разрешителните посочените предприятия осъществяват собствен
мониторинг на количествените и качествените характеристики на ползваните от тях
подземни води.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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Списък на производствените обекти в община Гоце Делчев с издадени
Разрешителни за черпене на подземни води30
Код на водно тяло

№ на Разрешително

Титуляр на
разрешително

BG4G0PzC2Pg019

41510071/30.03.2007

BG4G0PzC2Pg019

400686/24.01.2007

BG4G000000Q009

41510086/03.04.2007

BG4G000000Q009

41590082/14.06.2011

BG4G000000Q009

41590051/03.11.2008

BG4G000000Q009

41590051/03.11.2008

BG4G000000Q009

400346/09.08.2005

BG4G000000Q009

400633/21.12.2006

BG4G000000Q009

41590051/03.11.2008

BG4G000000Q009

41590051/03.11.2008

BG4G000000Q009

41590082/14.06.2011

Пиринпласт АД

шахтов кладенец

BG4G000000Q009

41590047/05.08.2008

Хера 2006

тръбен кладенец

BG4G000000Q009

41590051/03.11.2008

BG4G0PzC2Pg019

41510071/30.03.2007

BG4G000000Q009

41510086/03.04.2007

BG4G0PzC2Pg019

400686/24.01.2007

Лукойл-България
ЕООД
В и К Благоевград
ЕООД
В и К Благоевград
ЕООД
В и К Благоевград
ЕООД

В и К Благоевград
ЕООД
В и К Благоевград
ЕООД
В и К Благоевград
ЕООД

Наименование
на
съоръженията
ВС Папаз чаир

село Делчево

ВС
Софията
резервен

село Корница

ВС Бараката

село Корница
град
Делчев
град
Делчев
град
Делчев
град
Делчев

Гоце

сондажен
кладенец

град
Делчев

Гоце

сондажен
кладенец
сондажен
кладенец

Гоце

сондажен
кладенец

град
Делчев
град
Делчев
град
Делчев
град
Делчев
град
Делчев

ВС Папаз чаир

село Делчево

ВС Бараката

село Корница

ВС
Софията
резервен

село Корница

Пиринпласт АД

шахтов кладенец

Лукойл-България
ЕООД
Лукойл-България
ЕООД

сондажен
кладенец
сондажен
кладенец

Пиринпласт АД

шахтов кладенец

СД
"ИнтермарПанайотов
и
Карамешинов"
Лукойл-България
ЕООД
Лукойл-България
ЕООД

Населено
място

Гоце
Гоце
Гоце

Гоце
Гоце
Гоце
Гоце

Таблица 30 - Списък на производствените обекти в община Гоце Делчев с издадени Разрешителни за
черпене на подземни води

30

Източник: Басейнова дирекция Благоевград.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Оценката за химичното състоянието на подземните води е в два класа – „лошо” и
„добро” състояние, като за „добро” химично състояние се приема, че не са превишени
екологичните качествени стандарти, посочени в Рамковата Директива за водите на ЕС
(Директива 2008/105/ЕС, чл. 4, т. 1)31. За оценката се използват т.нар. „елементи за
качество”, включващи 16 основни и 4 допълнителни физикохимични показатели, както
и специфични замърсители – метали и металоиди (12 показателя) и органични вещества
(26 показателя). Според данни от Плана за управление на Западнобеломорския басейн и
от извършения мониторинг през 2011 г. всички подземни водни тела на територията на
общината са в „добро” количествено и химично състояние.
От получената справка от „ВиК” Благоевград32 се вижда, че гр. Гоце Делчев се
водоснабдява от подземни и повърхностни водоизточници. Подземните водоизточници
са ВС „Бараката” (в землището на с. Корница с разрешено годишно водно количество
99 969,12 м3), ВС „Папаз чаир” (в землището на с. Делчево с разрешено годишно водно
количество 140 000 м3) и ВС „Софията” (в землището на с. Корница с разрешено
годишно водно количество 100 000 м3), а повърхностен водоизточник е водохващането
на р. Туфча (в землището на с. Корница с разрешено годишно водно количество
1 690 000 м3). Пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) е с капацитет 425
л/сек. От предоставената допълнителна информация от Басейновата дирекция в
Благоевград се вижда, че през периода 2008-2012 г. качеството на питейните води от
водохващането на повърхностни води от р. Туфча отговаря на нормативните
изисквания за категориите А1 и А2, което се вижда от следната обобщена таблица.
Справка за качеството на питейните води от водохващането на повърхности води
от р. Туфча33 за периода 2008-2012 г. (водоснабдителна организация „ВиК”
Благоевград34
31

Източник: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:EN:PDF
Източник: Допълнително предоставена информация от „ВиК” Благоевград, заведена в Община Гоце Делчев с Вх.
№ 70-00-888/22.11.2012 г.
33
Забел. Код и име на водното тяло: BG4ME700R104 (река Туфча от изворите до края на село Брезница).
34
Източник: Басейнова дирекция Благоевград.
32

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Година

Тип
мониторинг

Категория
по
физико-химични
показатели
собствен
А2
2008
собствен
А2
2008
собствен
А2
2008
контролен
А1
2008
контролен
А1
2009
контролен
А1
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
контролен
А1
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
контролен
А1
2010
собствен
А2
2010
контролен
А1
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
собствен
А2
2010
контролен
А1
2010
контролен
А1
2010
контролен
А1
2011
собствен
А1
2011
контролен
А1
2012
*Забележка: Празна клетка за даден параметър
бил измерван/анализиран в тази водна проба.

Категория
по Обобщена
микробиологични
категория
показатели
А2
А2
А2
А2
А2
А2
А1
А1
*
А1
А1
А1
А1
А2
А1
А2
А1
А1
А1
А2
А1
А2
А1
А2
А1
А2
А1
А1
А1
А2
А1
А1
А2
А2
А2
А2
А2
А2
А2
А2
А1
А1
*
А1
А2
А2
А2
А2
*
А1
означава, че съответния параметър не е

Таблица 31 - Справка за качеството на питейните води от водохващането на повърхности води от р.
Туфча за периода 2008-2012 г.

РИОСВ Благоевград е включила „ВиК” Благоевград (Район Гоце Делчев) в
„Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води” като
обект,

формиращ

отпадъчни

води

и

заустващ

във

водни

обекти.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Списък на производствените обекти в община Гоце Делчев с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни тела35
Титуляр

Седалище

Наименование
на обекта

Населено
място

ЕТ
"Тодор
Червенков"

гр.Гоце
Делчев

гр.Гоце
Делчев

"Бистрица2002" ЕООД

гр.Гоце
Делчев

Община Гоце
Делчев

гр.Гоце
Делчев

Експлоатация
на съществуващ
обект:Мотел
"Червенкова
воденица"
Експлоатация
на съществуващ
обект:"ТМСИБистрица 2002"
Проектиране на
обект:
"Рехабилитация
на ВиК мрежата
и изграждане на
ПСОВ-гр.Гоце
Делчев"

35

Крайна дата
на разрешителното
08.07.2017г.

Код
на
водното
тяло
BG4ME500R
109

Воден обект

Съоръжение

р.Делчевска-ІІ
кат.

Двукамерна
железобетонна
изгребна яма без ПСОВ

гр.Гоце
Делчев

10.11.2017г.

BG4ME500R
107

р.Места-ІІ кат.

Бетонов утайтел

гр.Гоце
Делчев

до
въвеждане
на обекта в
експлоатаци
я, но не покъсно
от
31.12.2012 г.

BG4ME500R
107

р.Места-ІІІ кат.

Забележка

Изменено
с
Решение
ПО01227/11.10.2012
г.

Източник: Басейнова дирекция Благоевград.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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Титуляр

Седалище

Наименование
на обекта

Населено
място

Код
на
водното
тяло
BG4ME700R
104

Воден обект

с. Брезница

Крайна дата
на разрешителното
04.06.2010г.

Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

"Проодефтики
"АД
клон
София"

София

Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

Строителство
на КК за БОВ за
р-н пром. зона
на с.Брезница
ГПСОВ
в
проектиране и
строителство
Строителна база
ТМСИ,
асфалтова база
и
бетонов
център,
с.
Баничан, общ.
Г. Делчев,
Стрителство на
Главен
канализционен
колектор
с.Лъжница
Стрителство на
канализционен
колектор
с.Буково

Съоръжение

Забележка

дере РечищетоІІ

С изтекъл срок

Гоце Делчев

29.06.2010г.

BG4ME500R
109

р.Градска-ІІ

С изтекъл срок

с.Баничан

30.10.2012г.

BG4ME700R
103

р.Места-ІІ

С изтекъл срок

с.Лъжница

19.05.2013г.

BG4ME700R
105

р.Лъката-ІІ

с.Буково

08.12.2012г.

BG4ME700R
090

Буковско дереІІкатегория

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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Титуляр

Седалище

Наименование
на обекта

Населено
място

Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

"ГТХПиринлпаст"
ООД

Благоевград

Строителство и
канализация Главен клон I с.Делчево
Свинекомплекс
- с.Борово

Община Гоце
Делчев
Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

Община Гоце
Делчев
ЕТ"ЗортевМД-Михаил
Зортев"
Община Гоце
Делчев

Гоце Делчев

Гоце Делчев

Гоце Делчев
Гоце Делчев

Код
на
водното
тяло
BG4ME500R
109

Воден обект

с.Делчево

Крайна дата
на разрешителното
31.12.2014г.

с.Борово

24.12.2014г.

BG4ME500R
107

Безименно сухо
дере-ІІ

КК1 и КК2с.Господинци
КК-с.Буково Стара махала

с.Господино
вци
с.Буково

31.12.2014г.

BG4ME700R
090
BG4ME700R
090

КК1, КК2 и КК3 - с.Корница
Хотелски
комплекс
Барото
Регионално
депо
за
неопасни
отпадъци
с.Добротино

с.Корница

31.12.2014г.

р.Места-ІІ,
Селско дере
Буковско
дере/приток от
първи порядък
на р.Места-ІІ/
р.Марево-ІІ

Гоце Делчев

30.11.2012г.

с.Добротино

02.08.2013г.

31.12.2014г.

BG4ME700R
105
BG4ME500R
107
BG4ME500R
107

Съоръжение

Забележка

два
броя
утаители
утайтелна
шахта
няма

За 2011 г. няма
заустени водни
количества

р.Делчевска -ІІ

изградено

изградено

р.Места-ІІ

септична яма

Безименно
дере-ІІ , приток
на р.Сушица

филтрационна
траншея
и
МПСИВ

С изтекъл срок

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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Титуляр

Седалище

Наименование
на обекта

Населено
място

"В и К"ЕООД

Благоевград

Гоце Делчев

"Билта"ООД

Гоце Делчев

КК - гр. Гоце
Делчев
Проетиране и
стройтелство на
МПСОВ

Крайна дата
на разрешителното
31.12.2012г.

Гоце Делчев

31.12.2012г.

Код
на
водното
тяло
BG4ME500R
109
BG4ME500R
107

Воден обект
р.Градска/Тупов
ишка/
Дренажен
каналІІ,поречие
Места

Съоръжение

Забележка

недействащо

Таблица 32 - Списък на производствените обекти в община Гоце Делчев с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела

Забележка: Няма изградени селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ).

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела включва
резултатите от анализа на показателите за биологичните елементи за качеството, както
и физикохимични показатели (общи и специфични). Екологичното състояние се
оценява в пет класа (като „много добро”, „добро”, „умерено”, „лошо” и „много лошо”)
въз основа на възприета типология на повърхностните водни тела, референтни условия
и класификационна система. Съгласно програмата за мониторинг на екологичното
състояние повърхностните водни тела в Западнобеломорския басейн се провежда
хидробиологичен мониторинг в 14 пункта, разположени на р. Места и притоците й
Каменица, Костена, Туфча, Рибновска, Лъжнишка и Неврокопска. В пунктовете се
осъществяват и наблюдения върху показателите „биотичен индекс” (БИ), „фитобентос”
(ФБ) и „макрофити” (МФ).
Пунктове за хидробиологичен мониторинг на повърхностните водни тела на
територията на община Гоце Делчев36
№
по
ред

Код на пункт ХБМ

Код на тяло

Тип

Мониторинг

Река

1.

BG4ME04735MS407

BG4ME700R090

R5

Места

2.

BG4ME04735MS411

BG4ME700R100

R3

Каменица

3.

BG4ME04733MS408

BG4ME700R090

R5

контролен,
оперативен

Име на пункт
"Момина кула",
въжен мост, 2 км.
преди мост за с.
Буково
Преди устие, мост
на пътя за гр.
Гоце Делчев

Места

Мост за с. Буково

4.

BG4ME04732MS401

BG4ME700R101

R3

Костена

Преди устие, мост
между отбивка за
с. Буково и с.
Господинци

5.

BG4ME04722MS401

BG4ME700R104

R3

Туфча

Преди с. Брезница

6.

BG4ME47312MS401

BG4ME700R102

R3

Рибновска

7.

BG4ME47319MS409

BG4ME700R103

R5

Места

36

Преди устие, с.
Господинци
Втори мост при с.
Господинци

Източник: Басейнова дирекция Благоевград.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Преди
р.
Лъжнишка
Преди вливане в
BG4ME04721MS403
BG4ME700R105
R5
Лъжнишка
р. Туфча
Преди устие, с.
BG4ME04721MS402
BG4ME700R105
R5
оперативен Туфча
Баничан
Преди гр. Гоце
BG4ME04569MS401
BG4ME500R108
R3
Неврокопска
Делчев
След гр. Гоце
BG4ME04569MS402
BG4ME500R109
R5
Неврокопска
Делчев, преди ГК
След гр. Гоце
BG4ME04569MS403
BG4ME500R109
R5
оперативен Неврокопска
Делчев, след ГК
Гр. Гоце Делчев,
BG4ME00459MS401
BG4ME500R107
R5
Места
мост
за
Огняново/Сатовча
Забележка: Данните за горепосочените пунктове за мониторинг са от програмата на БДЗБР Благоевград
за хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за периода 2008 г. - 2012 г.
BG4ME04721MS401

BG4ME700R105

R5

Туфча

Таблица 33 - Пунктове за

хидробиологичен мониторинг на повърхностните водни тела на
територията на община Гоце Делчев
Канализационната система на гр. Гоце Делчев е от смесен тип. Заустването на
отпадъчните води се извършва във водното тяло на р. Неврокопска, което е включено в
списъка за задължителен контрол от РИОСВ Благоевград. Общината има разрешително
за заустване, за рехабилитация на ВиК мрежата и за изграждане на ГПСОВ,
проектирана за 22 500 екв. жители. Пред различни финансови институции община Гоце
Делчев е кандидатствала с проекти за финансиране на ВиК мрежите в селата Корница,
Брезница, Лъжница, Буково и Делчево. През 2009 г. е изградена ПСОВ с. Баничан, за
която няма издадено разрешително и не е включена в списъка с обекти за контрол.
Действащи локални ПСОВ имат предприятията „Калида” ООД (галваничен цех), „Хера
2006” ООД (галваничен цех), „Орбел” АД (фабрика за ципове – галваничен цех и
багрилно-апретурен цех), „Михан” АД (галваничен цех) и „Пиринпласт” АД
(производство на изделия от пластмаса). Съгласно Директива 76/464/ЕЕС за опасните
вещества във водната среда37, транспонирана в Наредба № 6/2000 г. (изм. и допълнена
37

Източник: ДИРЕКТИВА 76/464/ЕИО НА СЪВЕТА от 4 май 1976 година относно замърсяването, причинено от
определени опасни вещества, зауствани във водната околна среда на Общността
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

140

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

2004 г.), тези предприятия емитират приоритетни и приоритетно-опасни вещества,
поради което са включени в списъка с обекти, подлежащи на засилен контрол.
Каломаслоуловителни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води използват 9
обекта (бензиностанции, автомивки и автосервизи). Предприятието „Бистрица 2002”
ЕООД има издадено разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Места.
Същото предприятие използва утаители за пречистване на производствените отпадъчни
води. При извършените през 2011 г. проверки от РИОСВ Благоевград не са установени
нарушения от страна на посочените предприятия.
От предоставената допълнителна информация от Басейновата дирекция в Благоевград
се вижда, че нито едно повърхностно водно тяло в обхвата на община Гоце Делчев не
покрива критериите за „много добро” екологично състояние. Данните от проведения
през 2011 г. мониторинг показват, че три от повърхностните водни тела са с подобрено
екологично състояние, т.е. то се е изменило от „умерено” в „добро” състояние. Това са
водните тела на река Места от вливането на р. Изток до вливането на р. Рибновска (с
код на водното тяло BG4ME700R090), река Туфча от село Брезница до вливането й в р.
Места (с код на водното тяло BG4ME700R105) и река Места от вливането на р. Канина
до вливане на р. Мътница (с код на водното тяло BG4ME500R107). Като „лошо”
състояние и с „лош” потенциал са оценени две повърхностни водни тела: р. Рибновска
от изворите до вливането й в р. Места (с код на водното тяло BG4ME700R102) и р.
Неврокопска от вливането на р. Добротинска до вливането й в р. Места (с код на
водното тяло BG4ME500R109). Лошото екологично състояние на р. Неврокопска е
свързано с превишения на нормативно приетите показатели за БПК 5, ХПК, амониев
азот, нитритен азот, фосфати и общ фосфор. Поради това дефинираната екологична цел
в Плана за управление на Западнобеломорския басейн е достигане на „добър”
екологичен

потенциал

на

водното

тяло

на

р.

Неврокопска.

http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?ID=6994
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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Обобщена оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела категория “река” на територията на община Гоце
Делчев38
№

Код

Описание на

Тип на Обща оценка

по

EU_CD

водното тяло

водно-

на

то
тяло

ред

Обща

Оценка по

Екологичен статус (по

Обща оценка на

екологична цел

физикохимични

адаптиран ирландски

състояние/

състояние/пот

показатели за

биотичен индекс-

потенциал за 2011

енциал по

2011 г.

АИБИ) за

г.

ПУРБ
Река

1

BG4ME7
00R090

Места

от

вливането на река
Изток

2011 г.

R5

до

вливането на река

умерено
състояние

Достигане

на добро състояние

добро състояние

добро състояние

добро състояние

Рибновска.

38

Източник: Басейнова дирекция Благоевград.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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№

Код

Описание на

Тип на Обща оценка

по

EU_CD

водното тяло

водно-

на

то
тяло

ред

Обща

Оценка по

Екологичен статус (по

Обща оценка на

екологична цел

физикохимични

адаптиран ирландски

състояние/

състояние/пот

показатели за

биотичен индекс-

потенциал за 2011

енциал по

2011 г.

АИБИ) за

г.

ПУРБ

2011 г.

Река Каменица от
2

3

BG4ME7

изворите

00R100

вливането

до R3
й

в

ВТ не е включено в
добро

Поддържане

на Програмата

състояние

добро състояние

мониторинг

за
за

река Места.

2011 г.

Река Костена от

ВТ не е включено в

BG4ME7

изворите

00R101

вливането
река Места.

до R3
й

в

добро

Поддържане

на Програмата

състояние

добро състояние

мониторинг
2011 г.

за
за

ВТ не е включено в
Програмата

за добро състояние *

мониторинг за 2011 г.

ВТ не е включено в
Програмата

за добро състояние *

мониторинг за 2011 г.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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№

Код

Описание на

Тип на Обща оценка

по

EU_CD

водното тяло

водно-

на

то
тяло

ред

Обща

Оценка по

Екологичен статус (по

Обща оценка на

екологична цел

физикохимични

адаптиран ирландски

състояние/

състояние/пот

показатели за

биотичен индекс-

потенциал за 2011

енциал по

2011 г.

АИБИ) за

г.

ПУРБ
Река
4

BG4ME7
00R102

Рибновска

ВТ не е включено в

от изворите до R3
вливането

й

в

лошо
състояние

5

BG4ME7
00R103

Места

до

вливането на река
Канина.

на

от

вливането на река
Рибновска

Достигане

добро състояние

река Места.
Река

2011 г.

Програмата

за

мониторинг

за

умерен
потенциал

СМВТ
Достигане

на

добър потенциал

лошо състояние

2011 г.
ВТ не е включено в

R5

лошо състояние

Програмата

за

мониторинг

за

2011 г.

ВТ не е включено в
Програмата
мониторинг за 2011 г.

за

умерен
потенциал*
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№

Код

Описание на

Тип на Обща оценка

по

EU_CD

водното тяло

водно-

на

то
тяло

ред

Обща

Оценка по

Екологичен статус (по

Обща оценка на

екологична цел

физикохимични

адаптиран ирландски

състояние/

състояние/пот

показатели за

биотичен индекс-

потенциал за 2011

енциал по

2011 г.

АИБИ) за

г.

ПУРБ

6

BG4ME7
00R104

Река

от

R3

изворите до края
на с.Брезница.
Река

7

Туфча

Туфча

ВТ не е включено в

добро
състояние

Поддържане

на добро състояние

добро състояние

Програмата

за добро състояние

мониторинг за 2011 г.

от

BG4ME7

село Брезница до R5

умерено

00R105

вливането си в

състояние

река Места.

2011 г.

Достигане

на добро състояние

добро състояние

добро състояние

добро състояние
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на

то
тяло
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Обща

Оценка по

Екологичен статус (по

Обща оценка на

екологична цел

физикохимични

адаптиран ирландски

състояние/

състояние/пот

показатели за

биотичен индекс-

потенциал за 2011

енциал по

2011 г.

АИБИ) за

г.

ПУРБ
Река

8

BG4ME5
00R107

Места

от

вливането на река
Канина

2011 г.

до

R5

ВТ не е включено в

умерен
потенциал

СМВТ

вливане на река

Достигане

на

Мътница.

добър потенциал

Програмата

за

мониторинг

за

добър потенциал

добър потенциал

2011 г.
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Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

147

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

№

Код

Описание на

Тип на Обща оценка

по

EU_CD

водното тяло

водно-

на

то
тяло

ред

Обща

Оценка по

Екологичен статус (по

Обща оценка на

екологична цел

физикохимични

адаптиран ирландски

състояние/

състояние/пот

показатели за

биотичен индекс-

потенциал за 2011

енциал по

2011 г.

АИБИ) за

г.

ПУРБ

2011 г.
лош потенциал

Река Неврокопска
(Тупувишка)
10

от

BG4ME5

вливането на река R5

00R109

Добротинска
вливането
река Места.

й

Превишения
лош
потенциал

до
в

(СМВТ)

БПК5,

СМВТ
Достигане

на

добър потенциал

по
ХПК,

амониев

азот, лош потенциал

нитритен

азот,

фосфати

и

лош потенциал
(СМВТ)

общ

фосфор.

Таблица 34 - Обобщена оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела категория “река” на територията на община Гоце Делчев

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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Забележка:
добро състояние * - Оценката на състоянието/ потенциала на водното тяло е направена в съответствие с ПУРБ
BG4МЕ500R109 – Водно тяло, включено в Програмите за мониторинг на повърхностни води за поне един от компонентите – основни
физико-химични параметри или хидробиологичен мониторинг през 2011 г.;
BG4ME500R100 - Водно тяло, което не е включено в Програмите за мониторинг на повърхностни води през 2011 г.
Оценката на екологичното и химичното състояние/потенциал на горепосочените водни тела е разгледана подробно в ПУРБ на БДЗБР –
Благоевград.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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3. Земи и почви
Земеделските земи заемат около ¼ от територията на общината. Като цяло
агроекологичният потенциал не е висок поради ограничените площи на пригодните за
земеделско използване почви, което ограничава и възможностите за развитие на
интензивно земеделие. Това се илюстрира от факта, че преобладават почви от ІІІ и ІV
категория (по петстепенната скала), което е на границата между „средни” и „лоши”
земи или земи със средно бонитетно число 45 бала (по 100-балната скала).
Територията на общината попада в обхвата на Гоцеделчевския агроекологичен район,
чиито общи продуктивни възможности на земите се оценяват със „среден”
(агрономически) бонитетен бал (т.е. земите попадат в бонитетната група „средни”
земи). Най-подходящи са за отглеждане на ориенталски тютюн (с бонитетен бал 69),
което означава, че по отношение на тази земеделска култура те попадат в групата на
„добрите” земи. По-слабо пригодни са за отглеждане на пшеница, пасища, ливади и
картофи (съответно 59, 57 и 46 бала, т.е. по отношение на тези култури те попадат в
бонитетната група „средни” земи). Още по-малко земите са подходящи за отглеждане
на ябълки, царевица, захарно цвекло, люцерна, слънчоглед, лозя и соя (с бонитетно
число в интервала от 32 до 21 бала, което означава, че по отношение на тези култури те
попадат в групата “лошите” земи). Това се дължи от една страна на по-голямото
площно участие на плитките и ерозираните почви, а от друга – на по-слабата топло- и
влагоосигуреност на земеделските култури.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Агроекологичен потенциал на територията на общината39
Култура

Пригодност
(0-100 бала)

пшеница
царевица
соя
слънчоглед
зах. цвекло

59
26
16
21
26

ориент. тютюн

69

картофи
люцерна
пасища и ливади
ябълки
лозя

46
23
57
32
21

Таблица 35 - Агроекологичен потенциал на територията на общината

Почвената покривка на територията на общината е засегната в различна степен от
ерозионни процеси. Най-силно ерозирани са почвите в обезлесените терени със
значителни наклони на склоновите повърхнини. Разпространението на терените с
различни наклони се илюстрира от поместената по-долу карта.
Опазването и ефективното използване на почвените ресурси на територията на
общината е свързано с необходимостта от провеждането на укрепителни и залесителни
мероприятия във водосборите за ограничаване на почвената ерозия и пороищата.
Поради важността на проблема, в общината са реализирани проекти, свързани с
провеждане на противоерозионни мероприятия.
Малката площ на подходящите за земеделие територии в общината налага и стриктно
спазване на екологичните изисквания при строителните и добивните дейности, като
нарушените терени в резултат от тези дейности трябва да се рекултивират.
39

Източник: По данни на бившата Изпълнителна агенция по почвените ресурси.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

151

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

По данни на РИОСВ Благоевград за територията на община Гоце Делчев има издадени
разрешения на МС за две концесионни площи за добив на строителни материали –
Площ „Гоце Делчев” Блок 1, с площ 194,538 дка и с концесионер „Бистрица” ООД
Благоевград, и Площ „Средния рид” с площ 11,823 дка и с концесионер „РИД” ЕООД
гр. Гоце Делчев.
Липсва информация за екологични проблеми, свързани със замърсяване на почвите в
община Гоце Делчев с пестициди, тежки метали и други опасни вещества.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Фигура 35 - Наклони на склоновите повърхнини

Наклони на склоновите повърхнини (в градуси)

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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4. Шумово замърсяване и радиационна обстановка
Няма информация за екологични проблеми, свързани с наднормени нива на шума в
общината. По данни на РИОСВ Благоевград не са регистрирани промишлени
предприятия, създаващи проблеми за акустичната среда на града в резултат от
производствена дейност. Основният източник на шум в гр. Гоце Делчев е
автомобилният трафик. Липсват данни за здравни и екологични проблеми,
предизвикани от повишен радиационен фон или вредни йонизиращи лъчения. На
територията на общината няма пункт са провеждане на радиологичен мониторинг.
Радиационни измервания на почви (дънни утайки на р. Канина) и води са извършвани
при с. Огняново в съседната община Гърмен (обект „Беслет”) и не са установени
превишения на допустимите норми за съдържание на радионуклиди40.

5. Управление на отпадъците
Общинският център и всички села в общината са обхванати от система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се
извършват от фирмите „Шеле България Юг” ООД (за гр. Гоце Делчев) и ЕТ „Руска
Петрова” (за селата). Фирмите разполагат с необходимата техника (сметосъбирачни
коли и стационарна контейнерна система). Съдовете за отпадъците са разположени по
определена схема и се обслужват от специализираните автомобили по график, одобрен
от общината.
Събраните твърди битови отпадъци се извозват в Регионалното депо за неопасни
отпадъци, намиращо се на 4 километра северозападно от гр. Гоце Делчев. То е на терен
общинска собственост с обща площ 156 дка. Собственик и оператор на депото е
община Гоце Делчев. В депото се извозват и депонират отпадъците от три общини
(Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово). През периода 2009-2011 г. средното годишното
40

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2011 г., РИОСВ Благоевград.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

154

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

количество на депонираните отпадъци варира между 12,5 хил. тона и 13,9 хил.тона.
През 2012 г. до м. октомври са депонирани около 9,5 хил. тона. Регионалното депо е в
процес на доизграждане. Съществуващата в експлоатация Клетка №1 за битови
отпадъци на депото е с площ 19 630 кв.м и с капацитет 998,86 м3, който е почти изцяло
изчерпан. Предвижда се рекултивацията й да се извърши през 2013 г., за която има
изготвен проект. Не се допуска изтичане на инфилтрата, който чрез помпена станция се
връща в Клетка №1. Предстои пускане в експлоатация на Клетка №2 с площ 14 860
км.м, която е новоизградена с финансиране от ПУДООС към МОСВ и държавния
бюджет в размер 5,3 млн. лева. Изградената Клетка №2 е с инсталация за пречистване
на инфилтрат. С въвеждането й в експлоатация ще се осигури депониране на отпадъци
за период от 10-15 години. Планира се след пускането в експлоатация на Клетка №2 за
неопасни отпадъци да се изгради сепарираща инсталация за предварително третиране
(рециклиране и компостиране) на отпадъците, както и предварително третиране на
строителни отпадъци. Сепариращата инсталация ще обслужва общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово. На Клетка №3 с площ 9420 кв.м се депонират строителни
отпадъци, но само от Община Гоце Делчев. До настоящия момент в клетката са
депонирани около 51 хил. тона строителни отпадъци, като средното годишно
депонирано количество за периода 2009-2012 г. е 10-15 хил. тона.
Проведено е изследване на морфологичния състав на депонираните в Регионалното
депо отпадъци. Изследването е проведено през есента и зимата на 2011 г. (ноември,
декември) и се отнася до депонираните отпадъци, събрани и извозени в депото от
населените места в трите общини (Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово). Изчислена е
нормата на натрупване, която за гр. Гоце Делчев през месеците ноември и декември е
съответно 0,868 кг/жител/ден и 0,628 кг/жител/ден. За селата в общината стойностите
на същия показател са съответно 0,702 кг/жител/ден и 0,542 кг/жител/ден. От
изследването на морфологичния състав на отпадъците се установява много висок дял
на пепел и пръст (от 22 до 95 %) и на растителните отпадъци (от 4 до 29 %) и много
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нисък дял на рециклируеми материали като стъкло, хартия, полимери, метали и др. (от
порядъка на няколко процента). Изводът, който е направен в изследването, е че това се
дължи или на ниския социален статус на населението (ниска покупателна способност)
или на добре организирана система за разделно събиране на рециклируеми материали.
В общината е въведена система за разделно сметосъбиране, което се осъществява от
фирма „Ре Пак” АД София. За разделното събиране се използват 15 бр. контейнери с
вместимост 1100 л и 62 бр. с вместимост 240 л. Извършва се временно съхранение,
сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от
домакинствата,

обществените

и

административните

учреждения,

училища,

търговските, промишлените и туристическите обекти на общината.
От РИОСВ Благоевград са издадени разрешителни за площадки за събиране на
хартиени и картонени опаковки и опаковки от пластмаса на фирмите „Димитър
Христов – НЕТИ”, „Пирин-Текс”, „Феникс-Неврокоп” и „Шеле България Юг”.
Удостоверения от РИОСВ Благоевград за търговска дейност с отпадъци от черни
цветни метали притежават фирмите „Веда Метал” ЕООД, „ДИБС” ООД, „ФениксНеврокоп” ООД, „Еви и Бети” ЕООД, „КВ Трейд” ЕООД, „Скрапметал” ООД и „АГТ”
ЕООД.
Община Гоце Делчев има сключени договори с фирми, притежаващи съответните
разрешителни за обезвреждане на излезлите от употреба автомобилни гуми.
Болничните отпадъци от „МБАЛ – Иван Скендеров” ЕООД и „СХАБЛ Символ на
надеждата” се събират разделно и се предават за обезвреждане в инсинератори.
На територията на общината има един неохраняем склад за съхранение на препарати за
растителна защита (ПРЗ), намиращ се в бивш стопански двор при с. Баничан. В него се
съхраняват 2000 кг твърди и 200 литра течни препарати. Постройката е в добро
състояние и извършва се периодичен контрол от страна на РИОСВ Благоевград и други
контролни органи.
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6. Защитени природни територии и защитени зони по „НАТУРА2000”
Голямото природно разнообразие, както и съхранената в значителна степен природна
среда, са фактори за наличието на добре развитата мрежа от защитени територии и зони
в община Гоце Делчев. Тя включва защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии (ЗЗТ), както и защитени зони, включени в Европейската
екологична мрежа „НАТУРА2000”.
В Закона за защитените територии41 са обособени шест категории защитени територии
– национален парк, природен парк, резерват, поддържан резерват, защитена местност и
природна забележителност. За всяка от тези категории в ЗЗТ са определени съответен
режим на защита и допустими видове дейности на човешка намеса. Съгласно
промените в ЗЗТ през 2004 г. отпаднаха категориите „народен парк“ и „историческо
място“. В обхвата на община Гоце Делчев мрежата от защитени природни територии по
ЗЗТ включва шест броя защитени територии от четири категории (резерват, национален
парк, природна забележителност и защитена местност)42:


един природен резерват – ПР „Ореляк” за опазване на еталонни първични

букови гори, белмурови гори, специфична флора с ограничено разпространение в
страната и на защитени и редки видове растения (с площ 850 ха в землището на с.
Лъжница);


части от един национален парк – НП „Пирин” (с обща площ 40 356 ха на

територията на седем общини в област Благоевград – Разлог, Банско, Гоце Делчев,
Сандански, Кресна, Симитли и Струмяни), обявен за запазване на естествения характер
41

Закон за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г.,
изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ.
бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1
Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август
2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ.
бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от
29 Декември 2009г.
42
Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда, РИОСВ Благоевград и Регистър на защитените
територии, ИАОСВ.
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на прирoдните екосистеми и ладшафти заедно с техните растителни и животински
съобщества и местообитания и е включен през 1983 г. в Списъка на световното
културно и природно наследство на ЮНЕСКО;


три природни забележителности – ПЗ скално образувание „Пиростията”

(намира се на 5 км южно от гр. Гоце Делчев в землището на с. Мусомище с площ 0,2
ха), ПЗ водопада „Туфча” (намира се на надм. вис. 1050 м с височина пада 11 м, с площ
0,2 ха в землището на с. Брезница) и ПЗ скално образувание „Купена” (намира се в
пролома Момина клисура в местността „Трибичко дере” и попада землището на с.
Господинци с площ 0,1 ха);


една защитена местност – ЗМ „Лъжница”, прекатегоризирана от

буферната зона на природния резерват „Ореляк” (с площ 249,5 ха в землището на с.
Лъжница).
Състоянието на защитените територии и обекти се контролира от РИОСВ-Благоевград.
ПР „Ореляк”, както и природните забележителности „Пиростията”, „Туфча”, „Купена”
и защитената местност „Лъжница” нямат приети планове за управление43.
На територията на общината има и вековни дървета, вписани в държавния регистър и
обявени в ДВ, бр. 84/1968 г. Основните им характеристики са представени в следната
таблица:
Защитени вековни дървета на територията на община Гоце Делчев44
№ в Дървесен вид
ДР

Възраст
(години)

Височина
(м)

Обиколка
(м)

гр. Гоце Делчев

500

24

7,60

с. Корница

-

21

4,30

15

Чинар
бей”)
Чинар

16

Чинар

с. Борово

400

23

7,20

18

Топола (черна)

с. Мусомище

300

24

8,75

14

(„Чинар

Местоположение

Таблица 36 - Защитени вековни дървета на територията на община Гоце Делчев
43
44

Източник: Пак там.
Източник: ИАОСВ.
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След включването на България в Европейския съюз тя се задължи да прилага
изискванията за Общоевропейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”, както и
разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на
дивата фауна и флора и на Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици.
Изискванията на двете директиви са отразени в Закона за биологичното разнообразие45
(ЗБР), съгласно който в страната се обявяват защитени зони като част от Националната
екологична мрежа (НЕМ). Това са места, които отговарят на изискванията за наличие
на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове и типове
природни местообитания (хабитати)46.
В двете таблици по-долу са представени основните характеристики на двата типа
защитени зони по двете директиви, попадащи отчасти в обхвата на община Гоце
Делчев.
Защитени зони за опазване на дивите птици47
Име

на Код

на Обхват/Общини

зоната

зоната

„Пирин”

BG0000209

„Места”

BG0002076

„Пирин
Буфер”

48

–

BG0002126

Площ (ха)

Разлог, Банско, Гоце Делчев, Струмяни, Симитли,
Сандански, Кресна
Сатовча,

Банско,

Гоце

Делчев,

Гърмен,

Хаджидимово
Банско, Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли,
Струмяни, Хаджидимово

40 382,381

20 426,644

31 801,320

Таблица 37 - Защитени зони за опазване на дивите птици

45

Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм.
ДВ, бр.105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр.
34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм. ДВ, бр. 94 от 16
ноември 2007 г.
46
Източник: Пак там, чл. 10, ал. 4.
47
Източник: РИОСВ Благоевград.
48
Забел. За защитената зона „Пирин – Буфер” предстои издаване на заповед за обявяване.
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Защитени зони за опазване на местообитанията49
Име

на Код

на Обхват/Общини

зоната

зоната

„Пирин”

BG0000209

Разлог,

Банско,

Площ (ха)
Гоце

Делчев,

Струмяни,

Симитли, Сандански, Кресна

40 382,381

„Среден
Пирин

– BG0001028

Алиботуш”

50

„Река
Места”

BG0001021

Сандански, Гоце Делчев, Хаджидимово, Петрич

68 934,380

Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен

19 401,690

Таблица 38 - Защитени зони за опазване на местообитанията

Съгласно Приложение № 1 към т. 1 и Приложение № 2 към т. 2 на Решение на МС №
122 от 02.03.2007 г. защитените зони по двете Директиви за опазване на дивите птици,
природните местообитания и дивата флора и фауна с код BG0000209 („Пирин”)
попадат в границите на НП „Пирин”51. Местоположението и териториалният обхват на
защитените зони спрямо гр. Гоце Делчев и територията на община се вижда от
фигурите по-долу.

49

Източник: Пак там.
Забел. Съгласно Решение № 811 от 16.11.2010 г. на МС за изменение и допълнение на списъци на защитените зони
за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и за приемане на списък за защитените зони за
опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и на основание чл. 10, ал. 4 от Закона на
биологичното разнообразие, териториалният обхват на защитената зона „Среден Пирин – Алиботуш” е увеличена от
68 408,26 ха на 68 934,38 ха.
51
Обн. ДВ, бр. 21/2007 г.
50

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

160

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Защитени зони по Директивата за опазване Защитени зони по Директивата за запазване на
на дивите птици52

природните местообитания и дивата фауна и
флора53

ЗЗ „Пирин” (с код BG0000209)

ЗЗ „Места” (с код BG0002076)

52
53

ЗЗ „Пирин” (с код BG0000209)

ЗЗ

„Среден

Пирин

–

Алиботуш”

(с

BG0001028)

Източник: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
Източник: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
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ЗЗ „Пирин – Буфер” (с код BG0002126)

ЗЗ „Река Места” (с код BG0001021)

Фигура 36 - Защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици и Директивата за запазване на
природните местообитания и дивата фауна и флора

7. Изводи
1) Данните от провеждания периодичен емисионен контрол показват, че в
общината не са регистрирани нарушения на нормите за допустимите емисии на вредни
вещества в атмосферата. Приносът на община Гоце Делчев в емисиите на главните
парникови газове в рамките на областта също е незначителен. Главните източници на
замърсяване на въздуха в града са битовото отопление с твърди горива през
отоплителния период, както и автомобилният транспорт. Усилията в дългосрочен план
следва да бъдат насочени към намаляване на консумацията на твърди горива за сметка
на по-качествени горива и алтернативни източници на зелена енергия, както и към
повишаване на енергийната ефективност на сградите, което ще допринесе за
подобряване на качеството на атмосферния въздух в урбанизираната територия. Към
настоящия момент е изградена част от газоразпределителната мрежа (ГРМ) на града,
като се очаква по-нататъшният процес на газифициране да допринесе за подобряване на
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качеството на атмосферния въздух в урбанизираната територия. Понижаване на нивата
на прах и други замърсители в атмосферния въздух може да се постигне и чрез
подобряването на състоянието на уличните настилки и на организацията на движение
на автомобилния трафик. Спазването на установените екологични норми изисква строг
контрол върху индустриалните предприятия, емитиращи замърсяващи вещества в
атмосферния въздух.
2) Община Гоце Делчев разполага със значими ресурси от подземни и
повърхностни води. Тяхното опазване от замърсяване и ефективното им използване
трябва да стане една от първостепенните дългосрочни задачи на местната власт.
Идентифицирани са сериозни проблеми в общината, свързани със замърсяването с
отпадъчни води и тяхното пречистване. Количественото и качественото състояние на
подземните водни тела е добро, тревожно е обаче екологичното състояние на
протичащата през града р. Неврокопска. Лошото й екологично състояние не показва
тенденция към подобрение. Главната причина за това е все още неизградената ГПСОВ.
Повишен риск от замърсяване на повърхностните и подземните водни тела съществува
и от населените места в общината, в които се използват септични ями, както и за
водните тела в близост до животновъдни ферми и до нерегламентирани сметища.
Производствените обектите в града, които заустват отпадъчните си води в градската
канализация без пречистване, също оказват негативно влияние върху екологичния
статус на водите. Подобряването на ефективността на действащите пречиствателни
станции, с каквито разполагат няколко предприятия в града, ще подобри екологичното
състояние на водите.
3) Община Гоце Делчев не разполага с висок агроекологичен потенциал.
Съществен

фактор,

ограничаващ

естествените

продуктивни

възможности

на

земеделските земи е ерозията на почвите. Необходимо е осъществяването на комплекс
от залесителни и укрепителни противоерозионни мероприятия в хинтерланда на града.
Няма данни за замърсяване на почвите с пестициди, тежки метали и други опасни
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вещества. Отредените за добив на строителни и инертни материали площи след
експлоатацията им следва да бъдат рекултивирани.
4) Няма информация за екологични проблеми, свързани с наднормени нива на
шума, влошена радиационна обстановка или вредни йонизиращи лъчения.
5) Всички населени места в общината са обхванати от система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Въведено е и разделно събиране на отпадъците, като
за повторното изкупуване на рециклируемите отпадъци (метали, хартия и картон и
пластмаси) функционират лицензирани фирми със съответните разрешители и
удостоверения, издадени от контролните органи. Освен община Гоце Делчев,
регионалното депо обслужва и общините Гърмен и Хаджидимово. Депото е в процес на
доизграждане, като се предвижда през 2013 г. да бъде закрита Клетка №1 поради
изчерпване на капацитета й и след това рекултивирана. След въвеждането в
експлоатация на Клетка №2 ще бъде пусната и сепарираща инсталация. Клетка №3 е
отредена за депониране на строителни отпадъци. Третирането на опасните отпадъци се
осъществява съгласно нормативните изисквания. Забранените за употреба препарати за
растителна защита и такива с изтекъл срок се съхраняват в склад в добро състояние в
землището на с. Баничан.
6) Общината разполага с много добре развита мрежа от защитени територии и
защитени зони. Тя включва един природен резерват, части от НП „Пирин”, три
природни забележителности, една защитена местност, както и три защитени зони по
директивата за опазване на дивите птици и три защитени зони по директивата за
опазване на хабитатите. Опазването на голямото биологично и ландшафтно
разнообразие на територията на общината, съгласно определените нормативни
изисквания и режими на защита, ще гарантира не само по-пълноценното използване на
природния туристически потенциал в общината, но и нейното устойчиво развитие в
дългосрочен

план.

По

отношение

на

защитените

зони,

включени

в

НЕМ
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„НАТУРА2000” следва да бъдат разработени и реализирани проекти, целящи
осигуряването на благоприятни условия за тяхното управление и използване в
съответствие с определените консервационни цели.

РАЗДЕЛ X
X.
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗОНИТЕ ЗА
ОБИТАВАНЕ. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА УСТРОЙСТВОТО НА
ТЕРИТОРИЯТА

1. Оценка на жилищната среда на гр. Гоце Делчев
В исторически аспект, в развитието на града от социално-икономическа и урбанистична
гледна точка, в рамките на урбанизраната територия на гр. Гоце Делчев са се
формирали 6 типа жилищна среда:
1. историческа (ядро);
2. улично-квартална;
3. жилищно-комплексна;
4. рекреационно-жилищна;
5. закрита (охраняема);
6. динамична (ромска).

1.1.

Историческа среда (Стария град)

Първият тип жилищна среда обхваща историческата част на града, която основно е
изградена в края на ХІХ и първата половина на ХХ век. В нея са разположени малък
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брой единични сгради, останали от епохата на Възраждането и няколко квартали,
изградени в края на ХІХ и началото на ХХ век в т.н. Идеален център.
Застрояването на централната градска част с масивни сгради по западноевропейски
образец започва в периода 1890-1893 год., с увлечението всички фасади на сгради по
главните улици да бъдат с богата пластична декорация и свързани по височина, което е
от съществено значение за формирането на ансамбловото застрояване на града и
оформяне на най-представителните архитектурни ансамбли по

главните улици и

площади. Постепенно улиците „Васил Левски”, „Сестри Дукови”, „Христо Ботев”,
„Отец Паисий” и „Г. С. Раковски” с прилежащите им квартали се превръщат в найелитните градски жилищни територии. Въпреки различните си функционални и
обемно-пространствени характеристики, ул. „Търговска” се превръща в „зона за
свободно движение” - т.н. „стъргало”, което поема ежедневните разходки на градския
елит.
Анализът на историческата част на града, , показва, че тя е сериозно застрашена от:
 Строителните дейности в нея. Населеността, жизненото равнище, сложността на
строителните проекти ежегодно нараства. Същевременно, градоустройствените
структури – улици, площадни и вътрешноквартални пространства на градската
територия, попадащи в границите на историческата част, са оразмерени за ниски
скорости на движение на малобройни транспортни средства, за спокойния и тих живот
на гражданите и гостите на града съобразно потребностите им от първата половина на
миналия век. Сложните и многофункционални съвременни сгради, които заменят
старите дву-три етажни постройки значително променят характеристиките на средата и
я отдалечават от автентичния й облик – обект на опазване и експониране.
 Нарасналият автомобилен трафик и съпътстващите го разрушителни динамични
товари, замърсяване на атмосферата с вредни емисии.
 От недостатъчна осведоменост на широкото гражданство.
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развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

166

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

 Всяка археологическа дейност носи полза на обществото, тъй като разкрива
произхода и природата на човека. Обществото се интересува от тези проблеми и този
интерес трябва да бъде подхранван и разширяван. Общество, което осъзнава стойността
на археологическото си наследство е в по-малка степен склонно да разрушава и
поврежда. То е също така готово да отдели сили и средства за изследване на
наследството си.
 Липсата на указателни и информационни табели, на оформени алеи за оглед на
туристическа инфраструктура, на посещения и интерес от различни възрастови групи
учащи се, е аналогично на загубен интерес към опазването на културните ценности в
настоящия момент.
 За да оцени архитектурното наследство, широката публика трябва да има достъп
до археологическите паметници, което налага работа по социализирането и
експонирането им. Заедно с правото на достъп на обществото до миналото му чрез
културното наследство, при определени обстоятелства този достъп се налага да бъде
временно ограничен, заради нуждите на опазването.
 Липса на системен и периодичен мониторинг на наследството.
 Липсата на план за опазване е основна пречка за системен мониторинг на
наследството. Систематизираната и подредена информация за археологическото и
архитектурно наследство би позволила бърза, моментна диагноза и адекватни мерки за
опазване, както и лесна обработка с научно-изследователска цел.
 Оскъдното финансиране на дейности по опазване на наследството.
 Проблемите с финансирането са свързани с опознаването, изучаването,
популяризирането, експонирането и цялостното управление на културно-историческото
наследство.
 Нелегален трафик на предмети и елементи на археологическо наследство.
 Стихийни природни бедствия.
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1.2.

Улично-квартална жилищна среда

Този тип жилищна среда, в голямата си част също е наследен от миналото. Той заема
старите градски части (строени преди войната) и разширенията на града, изградени
след това, при които са се запазили частните парцели и застрояването на жилищните
сгради следва уличната регулационна линия.
Предимствата на втория тип жилищна среда се основават на традиционните социални
функции на уличните и квартални пространства за градската структура. В техните
рамки е осъществяват определени социални контакти.
Запазването на собствеността върху жилищните парцели осигурява грижа за
поддържането им от съответните собственици. Предимство е също разполагането на
търговското и битово обслужване по главните улици, което създава оживление в тях.
Недостатъците на улично-кварталната жилищна среда са:


прекалено тесните улици, които не могат да поберат нарасналите нужди

на автомобилния транспорт и зареждането, които често влизат в конфликт с
пешеходното движение;


прекалено плътно застроените вътрешно-квартални пространства, в които

няма достатъчно зеленина, слънце и въздух;


прекалената износеност на част от сградите строени преди войната.

Сключеното застрояване на кварталите води до лошо проветряване на вътрешнокварталните пространства, а улицата се превръща в скучен коридор.
При улично-кварталната среда трябва да се разширят площите за моторно движение и
паркиране на автомобилите там, където е възможно, като се търсят решения и в
подземни и надземни нива, да се увеличат вътрешно-кварталните пространства чрез
събаряне на малоценни стопански и др. сгради и да се изградят на тяхно място

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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необходимите площи за зеленина и почивка, да се реконструират амортизираните
сгради и техническата инфраструктура.
През последните години след 1989г. този тип жилищна среда стана привлекателна за
новите предприемачи. Чрез така наречените ЧКЗСП (частични квартално-застроителни
и силуетни планове) те се стремят максимално да използват строителните терени, за да
извлекат най-голяма печалба. Това води до унищожаване на зелените площи в имотите,
до взаимно засенчване на сградите, до задръстване на улиците с паркирани коли и до
общо влошаване на екологичната обстановка.

1.3.

Жилищно-комплексна среда

Третият тип жилищна среда се появи в гр. Гоце Делчев през 70–те години на миналия
век. Първият опит бе направен с жилищен комплекс „Дунав”. При този тип жилищна
среда теренът е обществен, а жилищата са частна собственост. По-голямата част от
жилищата са разположени в многоетажни и многофамилни сгради, изградени по
индустриален начин с преобладаващо сглобяеми конструкции панелен тип. След
„Дунав” е изграден комплекс „Юг”, в които живеят около 1 200 жители;
При третия тип жилищна среда разположението на жилищните сгради е освободено от
сковаващата рамка на квартала и регулационната линия на улицата. Това дава
възможност за създаване на по-богата обемно-пространствена композиция на
жилищната среда. Жилищните сгради могат да се отдалечат от шума на улицата и да се
ориентират към най-благоприятното изложение с оглед на тяхното функционално
решение. В междублоковите пространства има възможност за изграждане на богати и
общодостъпни зелени площи с площадки за игра на децата и за почивка на възрастните.
Жилищните комплекси са освободени от транзитно автомобилно движение, а в голяма
част от тях пътя на пешеходците е отделен от пътя на автомобилистите, което ги прави
по-сигурни срещу автопроизшествия.
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Общественото обслужване (поне в проектите) е групирано в по-големи и по-добре
обзаведени центрове, където се предлага по-голям избор на стоки и услуги.
Главното предимство на жилищните комплекси е възможността за тяхното по-бързо и
по-евтино изграждане с помощта на модерни индустриални технологии. Недостатъците
на жилищните комплекси се дължат главно на тяхната некомплексност. В голяма част
от тях не бяха реализирани предвидените в проектите обслужващи сгради и търговски
центрове. В повечето от случаите се изградиха само образователните и здравните
заведения. Не са осъществени голяма част от търговските, битовите, културните,
спортните и др. подобни заведения, което се компенсира до известна степен с
изградените през последните години нови търговски центрове.
В някои от комплексите не е доизградена техническата инфраструктура. Не са
реализирани зелените площи, а изградените не се поддържат, защото местната
администрация няма достатъчно бюджетни средства.
Архитектурно-художествената композиция на жилищните комплекси в повечето
случаи страда от еднообразие и монотонност, която се дължи главно на голямата
повтаряемост на еднотипни панелни жилищни сгради. Самите панелни сгради също
имат редица недостатъци, особено по отношение на тяхната топло и звукоизолация.
Съществен проблем на тези комплекси е собствеността върху земята, която е държавна.
От това идва нежеланието на обитателите им да се грижат за благоустрояване и
поддържане на околната среда.
Средата в жилищните комплекси може да се подобри чрез:


доизграждане на предвидената в проектите социална и техническа

инфраструктура;

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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приватизиране /отчуждаване/ на част от терените на комплексите, което е

най-добре да стане на кооперативен принцип с оглед да се подобри тяхното
благоустрояване и поддържане.


индивидуализация на междублоковите пространства с помощта на

малките архитектурни съоръжения, зелените и водни площи, колорита, вечерното
осветление и синтеза с другите изкуства;


подобряване на функционалните, топлотехнически и архитектурно-

художествени качества на жилищните сгради, като съответно се дострояват,
надстрояват, префасадират и т.н.
Жилищно-комплексната среда следва да се преструктурира, което трябва да се разбира
като градоустройствена операция, целяща да ги направи адекватни на съвременните
пазарни условия. Това означава нова регулация, създаваща система от публични,
полупублични и частни пространства, организиране на инфраструктурата в
съответствие с новото регулационно деление, довършване на недоизградената
инфраструктура, най-вече социалната. Тези дейности в краен резултат трябва да
обхванат

жилищните

комплекси

в

пространствена

мрежа

и

система

от

взаимоотношения, аналогични на тези в традиционната градска среда (уличноквартална).
Обновяването се провежда чрез подмяна на сградните инсталации, уплътнявания,
топлоизолации, хидроизолации и други ремонти на сградите. Общината следва да
създаде оборотен фонд за временно настаняване по време на саниращите операции,
който след това да запазва като наемен, продава, или да настанява временно граждани
при възникване на бедствия и аварии. Този сграден фонд може да обезпечи и
кратковременни заеми, с които да финансира изготвянето на инвестиционни проекти с
европейско финансиране.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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1.4.

Рекреационно-жилищна среда

Специфично за гр. Гоце Делчев е малкият относителен дял на рекреационножилищната среда. Основната част от рекреационно-жилищната среда се е формирала
чрез механично трансформиране на земеделските имоти в парцели за застрояване и на
горски пътища и пътеки в градски улици. Това е типично за селищните образувания,
разположени северозападно, западно и югозападно от компактния град. В тях няма
училища и детски заведения. Няма и общодостъпни зелени площи. Улиците са тесни,
криви и на места стръмни. Има само частично водоснабдяване и електроснабдяване,
изградено със средства на съответните собственици. Канализация няма за всички
имоти. Застрояването е до голяма степен хаотично, като се редуват луксозни вили с
временни бараки и т.н.
През последните години общината направи значителни усилия да проектира и
процедира ПУП - План за регулация и застрояване на града и въз основа на нея да
реализира постепенно необходимата техническа инфраструктура.

1.5.

Закрита (охраняема) жилищна среда

През последните две десетилетия се появиха наченки на пети тип жилищна среда,
съставена от големи еднофамилни сгради, разположени в просторни парцели и
заградени с високи огради, предназначени за новите богати граждани на страната и
чужденци.
Тези жилища се изграждат в периферията на града, в непосредствена близост или сред
особено благоприятни в екологично отношение територии и във визуална връзка с
короната от планински масиви. Тази жилищна среда, поради нейния относително малък
дял и изолираност, все още не оказва съществено влияние върху градската структура.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
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Създаването на физически прегради за достъп в градската среда има отрицателно
въздействие върху града и трябва да се ограничава.
1.6.

Динамична (ромска) жилищна среда

В гр. Гоце Делчев има две основни групи ромски квартали. Тяхното застрояване и
благоустрояване не се различава съществено от подобни квартали в други наши
градове.
Тази среда най-бързо променя своите граници и размери, като незаконно окупира
съседни терени.

2. Избор на зона за възстановяване и развитие
Във всяка от анализираните жилищни среди, с изключение на закритата, която не
трябва да се поощрява, могат да се изберат характерни зони за възстановяване и
развитие, които да послужат като практически опит и пример за подражание.
С най-голям социален ефект в историческата среда би имала операция по
възстановяване и развитие на територията, включваща бул. „Гоце Делчев” от пл.
„Независимост” до бул. „Дунав” и прилежащите квартали от север и юг.
Пространството на ул. „Търговска” е традиционният „градски мол” на гр. Гоце Делчев.
Образец на многофункционална градска среда - търговия, най-различни услуги,
обитаване, администрация, култура, развлечения и т.н. Тя е една от първите пешеходни
зони в града. Оформена е със сгради, строени главно през първата половина на ХIХ век.
Като отделни обекти те не претендират за уникалност, но в ансамбъла на цялата зона
имат неповторим характер. Много от фасадите на сградите, са изпълнени с обикновени
мазилки и са олющени и овехтели. Уличното пространство е моделирано със съответни
осветителни тела, покрития за предпазване от дъжд и силно слънце, мебели за почивка,
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
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рекламни табла, модерни търговски павилиони, зелени и водни площи и други
подобрения.
Съществена причина за западане на зоната има затруднения автомобилен достъп до нея
и липсата на паркинги.
Водеща е прилежащата зона на ул. „Тодор Александров” по богатство на социални
функции, исторически традиции и натрупване на ценности, като архитектурноградоустройствена среда. Не бива да се допуска западане и обезлюдяване на тази
територия, защото това ще се отрази на имиджа на града и на неговата традиционна
привлекателност.
Възстановяване и развитие е нужно и за прилежащите територии на улиците „Васил
Левски”, „Сестри Дукови”, „Христо Ботев”, „Отец Паисий” и „Г.С.Раковски”. Техните
партерни и подземни нива могат де се използват за разширяване и обогатяване на
магазинната мрежа, за създаване на климатизирани търговски пасажи, за изграждане на
подземни паркинги. Подобни операции са масова практика в старите части на големите
европейски градове. Те винаги имат голям социално-икономически и архитектурноградоустройствен ефект.
Подходящи зони за възстановяване и развитие от жилищно-комплексната среда са
районите на кв. „Дунав” и кв. „Юг”, както е представено в ПУП-ПРЗ на град Гоце
Делчев. Тези жилищни комплекси дават възможност за преструктуриране поради
наличие на по-големи междублокови пространства. В тях има резерв по отношение на
бруто жилищна площ на жител. С преструктурирането ще се осигурят възможности за
доизграждане на обслужващата и социалната сфера. Със съответни ПУП трябва да се
предвидят терени – общинска или държавна собственост, за строителство на жилища за
социално слабите слоеве от населението.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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Рекреационно-жилищната среда предлага големи възможности за избор на зони за
възстановяване и развитие, главно по отношение на неизградената инженернотехническа инфраструктура.
Районът на ромския квартал е безспорно най-изостаналата част на града.
Зоната за възстановяване и развитие следва да обхваща както ромската махала, така и
съседните жилищни квартали. Тази територия може да се превърне в оригинален
център за образование и модерни изкуства.

3. Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/ схеми
Като цяло територията на гр. Гоце Делчев е сравнително добре осигурена с действащи
и актуални устройствени планове и схеми.
С основно значение е наличието на влезнала в сила кадастрална карта за територията на
града и прилежащото землище, която интегрира информацията за начините на трайно
ползване на територията и собствеността на имотите. Наличието на такъв актуален
цифров масив от информация е разширен функционално чрез действащата ГИС на
общината, която е разработена по проект на ОПАК през 2011г. Същата предоставя
подробна геопространствена информация за територията на града и прилежащата
община, включително и чрез интернет базиран ГИС модул, което от своя страна
допълнително допринася за подобряване на устройственото планиране в рамките на
урбанизараната територия на гр. Гоце Делчев.
През 2007г. Община Гоце Делчев е възложила изработването на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване на гр. Гоце Делчев, който е сравнително
актуален (последна промяна по ПРЗ 16.02.2010г.) и обхваща територията на целия град.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

175

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

4. Идентифицирани нужди за бъдещо развитие


Създаване на условия за изграждане на интермодален терминал в югоизточно

направление в района на летището с прилежащата инфраструктура - карго зони, хотели,
бизнес центрове и увеселителни паркове;


Създаване на Високотехнологичен Парк в зоната южно от река Тупувишка и

жилищни квартали Юг и Дунав ;


Изследване на възможността за изграждане на подземни и етажни паркинги в

зоните между улиците “Васил Левски”, ”Сестри Дукови”, “Христо Ботев”, “Отец
Паисий” и “Г. С. Раковски”;


Реконструкция и продължение на улица „Европа” – разширение до четирилентов

габарит, две платна с по две ленти в посока с разделителна ивица – Южна обходна.
Решение на кръстовището на южен обход с трансграничен второкласен път II-19
(София-Драма). Изграждане на пешеходни пасарелки за пресичане на уличните платна.
Оформяне на открити паркинги. Скатно залесяване на южния бряг на река Тупувишка и
изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки на
територията на новопроектираната паркоустройствена зона. Изграждане на велоалейна
мрежа и благоустрояване на междублокови пространства.


Подобряване на инфраструктурата и изграждане на паркинги около здравните

заведения: МБАЛ „Иван Скендеров” и Медицински център 1;


Прилагане на инженерната и социална инфраструктура, предвидена в

съществуващите и новоприетия застроителен и регулационен план на град Гоце
Делчев;


Процедиране на ПУП-ПРЗ за преотреждане и смяна статута на земеделска земя

на територията южно от ж.к. „Юг”, ж.к. „Дунав“ и река Тупувишка, която свързва двете
съществуващи производствени зони на града ;


Разработки на територията на местност „Панорамата” за създаване на социални

жилища, Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменции, Защитени
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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жилища за лица с умствени увреждания и психични разстройства, както и домове за
временно настаняване на пострадали при бедствия и аварии, а също и бежанци;


Създаване на специализирана кадастрална карта на подземните проводи на

територията на града.

РАЗДЕЛ XI
XI. РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ГРАД
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА АКТУАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ И
РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ

1. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с
регионално или национално значение, предвидени за реализация на
територията на общината
След проведено обстойно проучване бяха идентифицирани следните инфраструктурни
проекти с регионално или национално значение, които имат отношение към град Гоце
Делчев:
1) Проект Pirin Airport
В близост до Гоце Делчев има летище, което е бивше действащо военно летище, но към
момента е продадено от Министерство на отбраната на частна инвестиционна
компания. Инвеститорът е изготвил идеен проект за превръщането му в гражданско
летище. Теренът вече е отреден, решени са всички проблеми със статута на имота, вкл.
и реституционни претенции, проектът има положителен ОВОС, частният инвеститор е
изготвил маркетинг проучвания за бъдещо натоварване и използването му. Освен това,

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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летището има връзка с път, който е един от изходите на града. Този път към момента е
общински полски път, който има нужда от реконструкция.
Проектът предвижда летището да бъде използвано за обслужване на граждански полети
на обща авиация и провеждане на чартърни полети за превоз на пътници от и до
България. Планира се тези полети да обслужват основно нуждите на туристическия
сектор в областта, а именно – зимен, културен и СПА туризъм. Летището се очаква
както да повиши притока на туристи в град Гоце Делчев, така и икономическия растеж
на общината.

2) Регионално депо за неопасни отпадъци
Депото за неопасни отпадъци е изградено на територията на гр. Гоце Делчев по проект,
финансиран от ПУДООС, в партньорство с общините Гърмен и Хаджидимово. Към
момента е изградена само клетка за депониране на отпадъци, като е необходимо
общините да предприемат действия за изграждане на съоръжения за предварително
третиране на отпадъците като сепарираща, компостираща инсталация, съоръжения за
третиране на строителни отпадъци и др.
3) Изграждане на газопровод до града
Към момента е изпълнен първи етап от изграждане на вътрешната газоразпределителна
мрежа на града, няколко училища в града са газифицирани, както и големите
предприятия в южната производствена зона. Процесът обаче е много скъп, защото газта
е компресирана и се превозва, а от големите предприятия има заявен интерес за
газифициране. Към момента има изграден газопровод до гр. Симитли, както и
перспективи той да се продължи до Гоце Делчев. В града лицензия за изграждане на
вътрешна газоснабдителна мрежа има предприятието „Неврокоп-газ”, което е с 10%
общинско участие. За връзката Банско – Гоце Делчев към момента все още няма
изградено трасе. Необходимо е въпросът с изграждането на газопровода до гр. Гоце
Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
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Делчев да бъде поставен на регионално и национално ниво пред съответните
компетентни органи (МИЕТ и др.)
4) Реконструкция и модернизация на шосеен път от третокласната пътна
мрежа Гоце Делчев – Доспат – Смолян
Идентифицирана е необходимост отсечката от шосейния път, свързваща Г. Делчев с
Доспат, да бъде ремонтирана.
2. Инвентаризация на актуални проектни идеи и разработени проекти
Извършена е инвентаризация на актуални проектни идеи и разработени проекти от
община Гоце Делчев, която е представена в таблици 39-41.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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№

1.

2

Име на проекта
“Нови
възможности за
трудова заетост
на
продължително
безработни
роми”
EXTRA LARGE
(Преминаване
към
разширяване)

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

Обучение на безработни роми
и пренареждане на паважна
настилка на 4500 кв.м. улици в
гр.Гоце Делчев

-

Съвместни инициативи за
готовността на местната
власт за членство в ЕС.
Проведена конференция
в
гр.Г.Делчев с участието на
представители
на
всички
партньори

Регион
Фриули –
Венеция,
Италия,
Търговскопромишлена
палата
Драма,
Гърция;
провинция
Тревизо и
община Сан
Даниеле
/Италия/;
област
Истрия

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

Статус

2004 година
МРРБ, Програма
2004г.
ФАР – Социална
интеграция 87,3%

Община
Гоце Делчев
– 12,7%

28 418 евро (без
ДДС)

Изпълнен – 96%
усвояване на
средствата

2004г.

-

Привлечените
средства за
Община Гоце
Делчев – 10 400
евро

Изпълнен – 100%
усвояване на
средствата

Европейската
комисия

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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№

Име на проекта

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

Година

/Хърватска/;
град
Станджел/Сл
овения
-

2004

2005 година
2005
МРРБ, Програма
ФАР – Младежка
заетост - 90 %

3

“От социални
помощи към
осигуряване на
заетост”

Заетост на безработни
социално слаби лица в
комунални и ремонтни
дейности

4

“Интегриране на
14 безработни
младежи на
трудовия пазар”
“Отвъд
езиковата
бариера”

- Ремонт на Градски стадион
гр.Гоце Делчев, изграждане на
ново тренировъчно игрище.

НПЦ към
“Главболгарс
трой”

Трансгранично
сътрудничество, Обучение на
12 служители от местни
администрации по гръцки език
Изграждане на тротоарна и
асфалтова настилка на 8
улици в гр. Г. Делчев, с.
Брезница, с. Корница, с.
Лъжница, с.Буково, с.Борово,
с. Мусомище
Заетост на безработни соц.

Община Като
Неврокопи,
Гърция

2005

-

2005

-

2005

5

6

“Изграждане на
вътрешноселищ
на улична мрежа
в община Гоце
Делчев”

12

“От социални

Източник на финансиране

Агенция по
заетостта

МРРБ, Програма
ФАР – Фонд за
малки проекти –
89%
МФ, “Публични
Инвестиционни
Проекти” ЕАД
100%
Агенция по

Обща стойност
на проекта

Статус

Целогодишна
заетост за 159
лица

Изпълнен – 100%

Община
Г.Делчев –
10%

54 275 евро без
ДДС

Изпълнен – 98,9%
усвояване на
средствата

Община
Г.Делчев –
11%

15 309 евро

Изпълнен –
97% усвояване на
средствата

-

2 030 743 лв

Изпълнен100% усвояване на
средствата

Целогодишна

Изпълнен – 100%
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№

Име на проекта
помощи към
осигуряване на
заетост”

Описание на
проекта/Дейности
слаби лица в комунални и
ремонтни дейности

13

“Комплексни
административн
и услуги в
електронна
област
Благоевград”

Откриване на обслужване на
едно гише.

14

“Местно
икономическо
развитие и
маркетинг на
българските
общини”

Издаване на 4500 брошури и
Маркетингов профил насочени
към бизнеса и потенциални
инвеститори, модулни
обучения, сертифициране на
общината като “Община –
готова за бизнес”

20

“От социални
помощи към

Заетост на безработни
соц.слаби лица в комунални и

Партньори

Година

Източник на финансиране
заетостта

Фондация за
реформа в
местното
самоуправлен
ие,
Американска
агенция за
международн
о развитие
Фондация за
реформа в
местното
самоуправлен
ие,
Американска
агенция за
международн
о развитие
-

Обща стойност
на проекта
заетост за 136
лица

Статус

2006 година
2006г.
ФРМС, ААМР –
методическа
помощ

-

-

Изпълнен

2006г.2007г.

ФРМС, ААМР –
методическа
помощ

-

-

Изпълнен

2006

Агенция по
заетостта, НП

-

Целогодишна
заетост за 40

Изпълнен – 100 %
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№

Име на проекта
осигуряване на
заетост”

Описание на
проекта/Дейности
ремонтни дейности

Партньори

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта
лица, 20 лица на
6-месечна
заетост

Статус

-

175 314,37 евро

Изпълнен – 30.11.2007

Целогодишна
Изпълнява се
заетост за 23
лица, 20 лица на
3-месечна
заетост
Изпълнен

ОСПОЗ
2007 година
2007
МРРБ, Програма
ФАР – ТГС
100%

Община
Просочани,
Гърция,
ТД„Момини
двори” и
Държавно
лесничейство
Гоце Делчев

“От социални
помощи към
осигуряване на
заетост”

Изграждане на 5 екотуристически и 3 велопътеки,
спортни площадки, места за
отдих и почивка в м.“Попови
ливади”, изграждане
туристически-инфо център,
обучения в сферата на
туризма, посещения на
туроператори, журналисти,
изд. на рекламни материали
изготвяне на планови
документи в областта на
туризма.
Заетост на безработни
социалнослаби лица в
комунални и ремонтни
дейности

-

2007

Агенция по
заетостта

-

”Подкрепа за
подготовка на

Методическа помощ за
цялостна подготовка на 3

Консорциум
РМ

2007

МРРБ, Програма
ФАР

-

24

“Зеленият
западен кът на
България”

25

27
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№

Име на проекта

28

добри
стратегически
документи и
укрепване на
капацитета за
разработване на
проекти
“Развитие на
екотуризма като
механизъм за
опазване на
биоразнообразие
то в района на
Национален
парк “Пирин”

Описание на
проекта/Дейности
проекта за кандидатстване за
финансиране от
Структурните фондове.

Създаване на реални
икономически алтернативи и
източник на доходи за
жителите на три села (с.
Делчево) в околностите на НП
“Пирин”, консултации,
разработване на маршрути,
карти, програми, “пакетиране
на турист. оферти”,
обучения.

Партньори

Година

Българска
2007
фондация
Биоразнообра
зие, Община
Банско,
Община
Разлог

Източник на финансиране

Швейцарска
агенция за
развитие и
сътрудничество –
10000лв,
Община Банско
5000лв., Община
Разлог – 5000лв

Обща стойност
на проекта

Община
25 000 лв.
Г.Делчев –
5000 лв.,
разходвани
целево за
създаването
на
интерпретат
ивен
туристическ
и маршрут
край с.
Делчево

Статус

Изпълнен
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№

Име на проекта

29

Подготовка и
изпълнение на
проекти по
Програмата за
европейско
териториално
сътрудничество
(INTERREG
ІVА)
Гърция България 2007 –
2013

Описание на
проекта/Дейности
Предварителни и
подготвителни дейности
(работни чертежи/планове,
проучвания за приложимост,
разрешителни и др.) за
изработване на бъдещ проект
за повишаване на
туристическата
привлекателност на еврорегион Места-Нестос
(предварителната стойност
на бъдещия проект – 128
хил.евро)

Партньори
Община
Просочани;
Община Като
Неврокопи

Година
2007

Източник на финансиране
МРРБ,
INTERREG ІVА
Гърция България 2007 –
2013

-

Обща стойност
на проекта
30 000евро

Статус
Одобрен - Септември
2007г.
Изпълнен – 2008/2009

Таблица 39 - Инвентаризация на актуални проектни идеи и разработени проекти от община Гоце Делчев
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Име на проекта

Описание на
проекта/Дейности

31

”Подмяна на
водопроводна и
канализационна
мрежа на улици
в гр.Гоце
Делчев”
“Залесяване на
изоставени и
ерозирани земи в
община Гоце
Делчев”
Подобряване на
уличната мрежа
в гр.Гоце Делчев

Подмяна на ВиК мрежа в ЦГЧ
на гр.Г.Делчев

Полагане на асфалтова
настилка на улица от о.т. 195
до о.т 365 в гр.Гоце Делчев с
обща дължина 255 м.л.

„Изграждане на
пречиствателна
станция за
отпадни води с.
Баничан”
“Трансгранични

32

33

34

35

Партньори

2006г.

МРРБ, Програма
ФАР - 90%

Община Гоце
Делчев – 10%

Обща
стойност на
проекта
115 113 евро
без ДДС

2007

ДФ Земеделие,
Агенция
САПАРД
100%, Мярка 06

-

391 946,92 лв.

-

2007

ДФ Земеделие,
Агенция
САПАРД
100%, Мярка 07

-

82 105,30 лв.

Проектиране и строителство
на пречиствателна станция за
отпадни води с. Баничан

Община
Просочани

2007

МРРБ, Програма
ФАР-ТГС –
87,5%

Община
Г.Делчев –
12,5%

341 386 евро

Разработване на еко-

Община

2007

МРРБ, Програма

Община

225 907 евро

-

Подготовка и залесяване на
650 дка пустеещи земи в
землищата на с. Корница и
с.Борово

Година

Източник на финансиране

Статус
Изпълнител на СМР –
Райкомерс
Кънстракшън
Срок за изпълнение –
27.07.2008 – 30.11.2008
Изпълнен – 30.11.2008
Изпълнен –31.05.2008

Вх.№ 02-0800/574
02.08.2007 Одобрен,
срок за изпълнение
12.10.2007 – 30.06.2008
Изпълнен –30.06.2008
Вх.№ 29/2007г.
Одобрен,
срок за изпълнение
01.12.2007 – 30.11.2008
Изпълнен –30.11.2008
Одобрен,
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№

Име на проекта
мрежи за
културен и еко
туризъм”

36

37

38

„Трансгранична
инициатива за
устойчиво бизнес
развитие”

“Трансграничен
обмен между
медии”

Изграждане на
пристройка на
ЦДГ с. Брезница
– ІІ етап

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

маршрути в района на с.
Делчево, превръщане на бивше
училище в туристически
център, рекламни материали,
обучения на планински водачи и
интерпретатори
Създаване на Център за
устойчиво бизнес развитие в
сградата на Младежки дом гр.
Г. Делчев, провеждане на
семинари, изготвяне на бизнес
планове и наръчници за малкия
бизнес, интернет страница
Осъвременяване на техн. база
и програмната схема на
Общинското радио,
подпомагане на
трансграничното
сътрудничество между медии
Изграждане на пристройка на
детска градина с. Брезница за
детска ясла – ІІ етап

Просочани,
“Туристичес
ки фонд Пирин”
Търговскопромишлена
палата
Драма

Година

Източник на финансиране
ФАР-ТГС – 90%

Обща
стойност на
проекта

Г.Делчев 10%

Статус
срок за изпълнение
01.12.2007 – 30.11.2008
Изпълнен –30.11.2008

2007

МРРБ, Програма
ФАР-ТГС –
89,95%

Община
Г.Делчев –
10,05%

144 577 евро

Вх.№ 12/02.04.2007
Одобрен,
срок за изпълнение
01.12.2007 – 30.11.2008
Изпълнен –30.11.2008

Община
Кратово,
Македония

-

2007

2007-2008

МРРБ, Програма
ФАР
Добросъседство
– 89,3%
СИФ – 233
546,84 лв.

Община
Г.Делчев –
10,7%

Община Гоце
Делчев – 78
000 лв.

47 757 евро

311 546,84 лв.

Вх.№ 53/05.03.2007
Одобрен,
срок за изпълнение
01.12.2007 – 30.11.2008
Изпълнен –30.11.2008
Изпълнен 05.01.2009г.
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Име на проекта

Описание на
проекта/Дейности

39

Съвместни
действия за
устойчиво
развитие на
трансграничния
регион Г. Делчев
– Кратово,
Македония, като
атрактивна
туристическа
дестинация
„Рехабилитация
и реконструкция
на общински
пътища на
територията на
Община Гоце
Делчев"

Благоустройство на площадно
пространство с.Делчево,
изграждане на паркоместа,
обществена тоалетна,
подпорни стени, пейки.
Организиране на съвместно
изложение “Културни
традиции и занаяти”
провеждане на съвместни
семинари, срещи, публикации,
брошури
Цялостна рехабилитация на
12,387 км общинска пътна
мрежа

41

Партньори
Община
Кратово,
Македония

-

Година

2007 - 2008

2008

Източник на финансиране
МРРБ, Програма
ФАР – България
–Македония
100%

МРРБ – ОП
Рег.развитие,
Операция 2.1 –
BG161PO001/2.1
-02/2007
100%

-

Обща
стойност на
проекта
245 056,14
евро

Одобрени
разходи след
финално
искане
242 118,99
евро
4 807 873,79
лв.

Статус
Вх.№ 46/04.12.2007г.Одобрен със срок на
изпълнение
01.03.2008 – 28.02.2009
Удължен срок –
30.04.2009
Изпълнен Вх.№ BG161PO001/2.102/2007/SW46/22.04.2008
Сключен договор
BG161PO001/2.102/2007/018 на
16.09.2008г
Срок за изпълнение
16.09.2008 –
15.09.2010г.
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№

42

46

Име на проекта

Повишаване на
енергийната
ефективност на
МБАЛ "И.
Скендеров"

Обновяване на
образователната
инфраструктура
в Община Гоце
Делчев

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

Реализиране на
енергоспестяващи мерки на
Централен, Западен и
административен корпус на
МБАЛ – подмяна на дограми,
ремонт на покриви, външна
топлоизолация, изграждане на
локални котелни за дървесни
пелети

-

Цялостни ремонти на 5
общински образователни
заведения - ПМГ, Първо ОУ,
СОУ Брезница, ОУ Корница и
ЦДГ № 5 Брезичка.

-

Година

2008

2008

Източник на финансиране

ЕИП –
Финансов
механизъм на
Европейското
икономическо
пространство –
70,21%

Община Гоце
Делчев – 15%

МРРБ – ОП
Регионално
развитие,
Операция 1.1,
Компонент 1 –
BG161РО001/1.
1-01/2007
100%

-

Обща
стойност на
проекта
526 232 евро –
по договор

Статус
Изпълнен
Вх.№ 129/25.04.2008г
Одобрен - сключен
Договор на № С15/20.07.2009

Национално
съфинансира
не от МФ –
15%

Срок на изпълнение –
20 месеца.

5,999,794.49
лв.
Стойност по
договор
5 764 685,96
лв.

Изпълнен.
BG161РО001/1.101/2007/SW89/30.06.2008г.
Получено Официално
писмо за одобрение,
подписване на договор
през периода м.03-09
2010г.
Подписан Договор
BG161РО001/1.1-
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№

47

52

Име на проекта

Подобряване на
капацитета за
ПЧП на Община
Гоце Делчев

Газификация на
Второ ОУ и
Трето ОУ гр.

Описание на
проекта/Дейности

Подобряване на капацитета на
Община Гоце Делчев за
прилагане на различни форми
на ПЧП, изграждане на
електронна система/база данни,
обучения, издаване на
наръчници, доклади и
проучвания в областта на ПЧП

Подобряване ефективността
на топлинния източник и
отоплителната инсталация –

Партньори

-

-

Година

2008

2008

Източник на финансиране

МДААР, ОПАК
(Оперативна
програма
Админстративен
капацитет),
Подприоритет
1.4
"Администрация
та – партньор на
бизнеса"
Бюджетна
линия,
BG051PO002/08
/1.4-02
- 100 %
Министерство
на
образованието и

-

Обща
стойност на
проекта

По договор 506
076,22 лв.
Усвоени
средства по
финален отчет
– 419 223,96
лв.

Статус
01/2007/069 на. –
срок за изпълнение
03.09.2010г 18.10.20124
Изпълнен
Вх.№ А08-14-26 от
30.07.2008г.
Одобрен,
Срок за изпълнение –
23.03.2009 – 22.03.2010
Удължен срок до
22.04.2010г.
Изпълнен.

Община Гоце
Делчев – 50%

124 693,03 лв.

Подаден на 12.09.2008
г.
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№

Име на проекта
Гоце Делчев

53

Ремонт на
физкултурен
салон и
изграждане на
открити спортни
площадки в
Трето ОУ
гр.Гоце Делчев

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

Година

реконструкция на
топлоизточника за
преминаване от дизелово
гориво към изгаряне на
природен газ
Ремонт на физкултурен салон,
вкл. спортно оборудване;
Изграждане на открити
спортни площадки 1бр.
баскетболна/ хандбална и 1бр.
волейболна

-

2008

Източник на финансиране
науката,
Национална
програма за
подобряване на
енерг.
ефективност –
50%
Министерство
на
образованието и
науката,
Национална
програма за
подобряване на
материалната
база в
училищата –
50%

Обща
стойност на
проекта

Статус
Одобрен, срок за
изпълнение - Х. 2009
Изпълнен.

Община Гоце
Делчев – 50%

109 259,00 лв.

- Подаден на
12.09.2008г.
Одобрен, срок за
изпълнение 2009
Изпълнен.
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№

Име на проекта

Описание на
проекта/Дейности

54

“Обособяване на
Защитено
жилище в
гр.Г.Делчев”

Цялостен външен и вътрешен
ремонт, вкл.благоустрояване
на дворно пространство на
стара сграда (спални
помещения-Казармата) за
обособяване и предлагане на
услугата “Защитено жилище”
за 4 групи хора в
неравностойно положение.
Предоставяне на социалните
услуги “Социален асистент” и
“Домашен помощник” на лица
с увреждания. Обучение и
последстващо осигуряване на
заетост и допълнителни
доходи на асистенти и
помощници за предоставяне на
услугите. В проекта бяха
включени 12 потребители на
услугата „Социален
асистент” и 25 потребители
на услугата „Домашен
помощник”; 10 социални

55

“Грижа за хора с
увреждания и
самотно
живеещи лица в
Община Гоце
Делчев”

Партньори

-

Година
2008 г

Източник на финансиране
СИФ
– 267 645,85лв

Община
Г.Делчев
– 78 250 лв.

Обща
стойност на
проекта
345 895,85 лв.

Статус
вх.№ 1784/01.10.2007

Изпълнени
СМР –
345 808,56 лв.

Одобрен на 28.01.2009,
Срок за изпълнение по
договор 07.11.2009
Изпълнен –
15.02.2010г.

2008

АСП
към МТСП;
ОП
“Развитие
на
човешките
ресурси”
BG051PO001/5.2
-01 Грижа в
семейна среда
хора
с
увреждания
фаза 2

105 989,01 лв.
107 176,64 лв.
– по договор
По финален
отчет 73 573,21 лева

вх.№ BG 051РО001/5.201/230/27.10.2008
Одобрен – договор №
BG051PO001-5.2.040056-С0001 на
25.06.2009,
Срок за изпълнение от 30.09.2009г. до
30.09.2010г.
Изпълнен.
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№

56

57

Име на проекта

Подготовка за
регистрация на
МИГ на
територията на
община Гоце
Делчев

„Семеен уют”

Описание на
проекта/Дейности
асистенти; 23 домашни
помощници.
Разработване на стратегия за
МИГ; Провеждане на обучения
и регистрация на МИГ

Нови форми на комплексни
услуги, повишаване на
квалификацията на персонала
на ДОВДЛРГ Иван Кюлев;
частичен ремонт, оборудване
и обзавеждане на стаи и др.

Партньори

Бизнес
инкубатор;
Сдружение
на
предприема
чите

Фондация
„Стъпка по
стъпка”

Година

2008

2008

Източник на финансиране

МЗХ, ПРСР
2007-2013 ОС 4ЛИДЕР мярка
4.3.1, под мярка
2 Придобиване
на умения и
постигане на
обществена
активност на
територията на
потенциални
МИГ в селските
райони
АСП към
МТСП; ОП
“Развитие на
човешките
ресурси”,
BG051PO0015.2.03
„ЗА ПО–ДОБРО

Обща
стойност на
проекта
164 420 лв.

Статус

Вх. № 431-2-03-14 /
17.09.2008
Одобрен - Сключен
договор № РД50219/03.06.2009г.
Срок за изпълнение –
до 02.06.2010г.
Удължен срок –
02.08.2010г.
Изпълнен

По проект - 180
019,85 лв.

Вх.№ BG051PO0015.2.03-019/20.11.2008г.

Стойност на
договора - 116
415,70лв.

Одобрен – сключен
договор
№BG051PO001-5.2.030019-С0001 на
19.06.2009,
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№

59

60

61

Име на проекта

Облагородяване
на дворно
пространство
ОДЗ №2 Джани
Родари
ЦДГ Еделвайс
с.Брезница

“От социални
помощи към
осигуряване на
заетост”

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

Изграждане на 210 м ограда,
изграждане на детски
съоръжения – 6бр. катерушки,
6бр.пързалки, 6бр. люлки,
6бр.сенници, 6бр. пясъчници,
6бр. пейки
Подмяна на дограма на
сградата, изкърпване на
мазилка по фасада, боядисване
на фасада

Заетост на безработни
социално слаби лица в
комунални и ремонтни
дейности

Година

2008

Източник на финансиране
БЪДЕЩЕ НА
ДЕЦАТА”,
Компонент 1
Проект Красива
България 2008г.,
Мярка 02 – 50%
(17 106,98)

Община Гоце
Делчев -50%
(18 719лв)

Обща
стойност на
проекта

35 825,98 лв.
(Договор за
СМР)

Статус
Срок за изпълнение 14
месеца – до 18.08.2010
Изпълнен.
Вх.№ 018/31.10.2008
Одобрен на 10.12.2008
Изпълнен – 06.2009г.

2008

-

2008

Проект Красива
България 2008г.,
Мярка 02
Подобряване на
социалната
инфраструктура
– 50%
(22 115лв)
Агенция по
заетостта –
финансира
средства за
работна заплата,
вкл.социални и

Община Гоце
Делчев - 50%
(25 641 лв.)

47 756 лв.
(Договор за
СМР)

Вх.№ 018/31.10.2008
Одобрен на 10.12.2008
Изпълнен – 06. 2009г.

Община Гоце
Делчев –
средства за
облекло,
строителни
материали за

Целогодишна
заетост за 8
лица, 25 лица
на 5-месечна
заетост, при 4часов работен

Изпълнен 01.01.2009 –
31.12.2009

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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№

Име на проекта

Описание на
проекта/Дейности

Партньори

Година

Източник на финансиране
здравни
осигуровки

ремонти,
механизация

Обща
стойност на
проекта
ден

Статус

Таблица 40 - Инвентаризация на актуални проектни идеи и разработени проекти от община Гоце Делчев (2 част)

№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

62

“Подобряване на
уличната и
паркова
инфраструктура
в гр. Гоце Делчев
– рехабилитация
на 25 улици и
зелени площи”

Цялостна рехабилитация на
асфалтова и тротоарна настилка на
25 улици в гр. Г. Делчев; цялостна
рехабилитация на Градски парк –
алеи, зелени площи, ново осветление и
нова напоителна система, нови пейки,
беседки, пергули, чешмички, детски
площадки, реконструкция на фонтан и
входове на парк, оформяне на
велоалеи; Реконструкция на
междублоково пространство на ул.
Бяло море, вкл. реконструкция на
улицата – разширение на пътното
платно, подмяна на паважа с

Партнь
ори
-

Година

Източник на финансиране

2009 година
МРРБ, Оперативна
2009г.
програма Регионално
развитие,
„Подобряване на
физическата среда и
превенция на риска”
BG161PO001/1.402/2008/
100%

-

Обща стойност
на проекта
9 978 805.48 лв.
Актуализирана
стойност от
09.04.2009г.
8 544 759,57Стойност по
договор –
8 544 759,57 лв.

Статус
Вх.№
BG161PO001/
1.402/2008/045
от 05.01.2009
Подписан
Договор №
BG161PO001/
1.402/2008/008
от 21.10.2009
Срок за
изпълнение
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№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

асфалтова и тротоарна настилка

63

Цялостен ремонт и преустройство на
Обособяване на
Дом за стари хора общинска сграда (лечебница в
бившата Казарма) за осигуряване на
гр. Гоце Делчев
условия за целодневно настаняване на
20-25 възрастни хора. СМР Изграждане на нови Отоплителна,
ВиК и Електро инсталации, цялостен
вътрешен ремонт, ремонт на покрив,
дворно пространство, външна
изолация, изграждане на външен
асансьор, , обзавеждане на дома.

-

2009

Красива България,
Мярка 02-02 "Спешно
подпомагане на
социални домове" –
80%

Община Гоце
Делчев – 20%

535 205 лв.

Статус
24 месеца
Удължен до
15.07.2012г.
Изпълнен
Вх. № М 0202/01 от
10.02.2009г.
Одобрен
април 2009
Срок за
изпълнение –
31.12.2009
Прекратено
финансиране
от Красива
България.
Оставащи
СМР за
изпълнение в
размер на
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Партнь
ори
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Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

Статус
около 102 х.
лв.

67

68

"Подобряване на
водоснабдителна
та
и
канализационна
мрежа
в
населените места
Баничан, Борово,
Буково,
Господинци,
Делчево,
Корница,
Лъжница
от
община
Гоце
Делчев"
Демонстрационн
о обновяване на
многофамилни
жилищни сгради

Подмяна на 7 289 мл улична водопроводна мрежа в Баничан,
Борово, Буково, Господинци, Делчево,
Корница, Лъжница. Предвидени са
средства и за възстановяване на
уличните настилки.

2009

МЗХ, Програма за развитие на селските
райони 2007-2013г.,
Мярка
321
–
Основни услуги за
населението
и
икономиката
в
селските райони

Кандидатстване за Идент.
№
- 5 599 757.44 лева 01/321/00736
от
Стойност
по 15.05.2009г.
договор
–
Подписан
3 249 282,00 лв.
Договор
Анекс № 2 от
№01/321/0073
6/23.10.2009г.
Срок
за
изпълнение
22.04.2012г.

1.Саниране на блок на ул.”Симеон Радев”№15 и блок на ул.”Гоце
Делчев”№21
2.Благоустрояване на околоблоковото
пространство на двете сгради.

2009

ПРООН
174 527 лв.

Община Гоце
Делчев –
съфинансира
не (35,933 лв.
– за
благоустрояв
ане на

210 204,01 лв.

Идент. №
00056192
Изпълнен
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за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

197

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

Източник на финансиране

69

Демонстрационн
о обновяване на
многофамилни
жилищни сгради

1. Саниране на блок на ул. ”Пенчо Славейков”№ 18
2. Благоустрояване на околоблоковото
пространство на сградата.

20092010 г.

ПРООН

70

“Популяризиране
и опазване на
културно
историческото
наследство
в
трансграничния
регион
Гоце

Ремонт на музея, създаване на
дигитален каталог, доставка и
монтаж на външен котел за
отопление на газ, отпечатване на
рекламни и информационни материали
и др.

2009

ПЕТС Гърция –
България 2007-2013
Приоритетна ос 1
Качество на живот
Мярка 1.2 – Опазване,
управление и
популяризиране на

Община
Гоце
Делчев
Община
Просоча
ни

околоблоково
то
пространств
о на двете
сгради)
Община Гоце
Делчев –
съфинансира
не (3 535,48
лв. – за
благоустрояв
ане на
околоблоково
то
пространств
о на
сградата)
100 %

Обща стойност
на проекта

Статус

Предстои
подписване на
споразумение
между
ПРООН
и
Община
Г.Делчев

Кандидатстване
- 1 826 056. 45
евро
Одобрен бюджет
1 555 982 евро

Вх. № 7955
от 30.10.2009
Договор №
В1.12.05
Срок за
изпълнение

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

198

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

културните ресурси

ДелчевПросочани

71

72

Риск и прогрес

Управление на
местообитанията

Източник на финансиране

Проучвания за замърсяванията на
околната среда по поречието на река
Места. Провеждане на
информационни и работни срещи,
отпечатване на информационни
материали и наръчник за добри
практики, създаване на уеб сайт.

Изграждане на дребно мащабна
туристическа инфраструктура и

Община
Кавала,
Община
Паранес
ти,
Община
Филипи,
Община
Керамот
и,
Община
Разлог,
Община
Банско,
Община
Гоце
Делчев
Община
Халастр

2009

2009

ПЕТС Гърция –
България 2007-2013
Приоритетна ос 1
Качество на живот
Мярка 1.1– Опазване,
управление и
популяризиране на на
природните ресурси

100 %

ПЕТС Гърция –
България 2007-2013

100 %

Обща стойност
на проекта
810 869,05 евро за Община Гоце
Делчев
379 099.96 Евро
42 008.00 евро
стойността на
проекта за
Община Гоце
Делчев

2 000 000 евро

Статус
30.03.201129.03.-2013

Вх. №
8042/30.10.20
09

Вх. №
7995/30.10.20
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№

73

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

и посетителите,
чрез увеличаване
на
информираностт
а на населението
за защитените
зони

подобряване на околното
пространство около язовирите,
подобряване на достъпността.
Дейности по управление и контрол и
публичност и визуализация на проекта

„Подобряване на
предлаганите
здравни услуги
на градското

Ремонт на болницата и закупуване на
медицинско оборудване. Дейности по
публичност и визуализация, управление
и контрол

Партнь
ори
а,
Община
Куфалия
,
Басейно
ва
дирекци
я,
Община
Хрисупо
ли
Община
Стамбол
ово
Община
Харманл
и
Община
Гоце
Делчев
Община
Абелоки
пи,
Община

Година

Източник на финансиране
Приоритетна ос 1
Качество на живот
Мярка 1.1– Опазване,
управление и
популяризиране на на
природните ресурси

2009

ПЕТС Гърция –
България 2007-2013
Приоритетна ос 1
Качество на живот

100 %

Обща стойност
на проекта
300 000 евро - за
Община Гоце
Делчев

1 400 000 евро
285 000 евро – по
договор за

Статус
09
Одобрен

Вх. № 8031
от 30.10.2009
Одобрен 2011
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№

78

81

Име на проекта
население чрез
прилагане на
нови модели и
използване на
нови
технологии”,
PRE-E-HEALTH
Създаване на
трансгранична
мрежа за
обучение на деца
с увреждания

Газификация на
Първо ОУ гр.
Гоце Делчев

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори
Харманл
и
Община
Гоце
Делчев

Година

Източник на финансиране
Мярка 1.3–
Сътрудничество и
създаване на мрежи в
областта на
социалните и здравни
въпроси

Подобряване достъпа до училища в гр.
Гоце Делчев чрез поставяне на рампи,
външни асансьори и приспособяване на
тоалетните.

Източен
планинс
ки
район
Община
Гоце
Делчев

2009

Подобряване ефективността на
топлинния източник и
отоплителната инсталация –
реконструкция на топлоизточника за
преминаване от дизелово гориво към
изгаряне на природен газ

-

2009

ТГС по ИПП
България –
Македония 2007-2013
Приоритетна ос 1 –
Икономическо
развитие и социално
сближаване
Област на
интервенция 1.2 –
Социално сближаване
Министерство на
образованието и
науката, Национална
програма за
подобряване на
енерг.ефективност –
50%

100 %

Обща стойност
на проекта
Община Гоце
Делчев

289 069.13 евро
139 416.95 евро за Община Гоце
Делчев

Община Гоце
Делчев – 50%

Статус
– изпълнение
до март 2013

Вх. №
35/14.12.2009
Одобрен.
Предстои
подписване
на договор.

49 200 лв.
Одобрен,
срок за
изпълнение 06.2010г.
Изпълнен.
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№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Подмяна на дограма на Основно
училище
Лъжница, Второ и Трето основно
училище гр. Гоце Делчев. Резултат от
проекта – подменена алуминиева
дограма на 100% в трите училища.

82

Енергоефективно
саниране на
училищни сгради

83

„Подкрепа
за Предоставяне на социалната услуга
„Личен асистент” на хора с трайни
достоен живот”
увреждания, нуждаещи се от
постоянна грижа /обслужване.
Назначени са 49 лични асистента на
49 потребители на социалната услуга.
Подмяна на съществуващи
„Реконструкция
водопроводни клонове на улици в
на част от
Баничан, Борово, Корница, Лъжница,
вътрешните
водоснабдителни включително възстановяване на
уличните настилки (изграждане на
мрежи и
нови бордюри и асфалтиране)
възстановяване
на настилките в

84

Партнь
ори

-

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

Статус
Предстои
въвеждане на
обекта в
експлоатация.
Изпълнен.

2009

Министерство на
образованието и
науката, Национална
програма за
подобряване на енерг.
ефективност – 50%

Община Гоце
Делчев – 50%

130 000,00

2010 г.

ОП „РЧР”
Схема за
безвъзмездна
финансова помощ
BG051PO001-5.2.09“Алтернативи”
ДФ Земеделие, РА,
ПРСР 2007-2013г.,
Мярка 321 (по линия
на ЕПВР), 100%

Водеща
организацияАСП

257 872, 81 лв.

Срок за
изпълнение:
08.11.2010 г.
до 07.03.2012
г.

-

5 867 441,73 без
ДДС

Идентификац
ионен номер
на проекта
01/321/00926
от
20.10.2010г.

2010
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№

85

85

87

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

села в Община
Гоце Делчев”
Проучвания, изследвания, анализи на
„Подобряване
местните и регионални политики,
работата на
администрацията кръгли маси, семинари, обучения,
при провеждане и
прилагане на
политики за
местно и
регионално
развитие в област
Благоевград”
Финансиране на проекти на частни
предприемачи, НПО и публичен
сектор, съгласно мерките заложени в
Стратегията за местно развитие.
Мерки по Ос1, Ос3 и Ос4 от
Програмата за развитие на селските
райони
„Предотвратяван
СМР за Укрепване на левия е на наводнения в бряг и дъното на коритото на река
община Гоце
Туфча в регулацията на село Брезница;
Финансиране на
стратегия за
местно развитие
на
МИГ Гоце
Делчев

Година

2010

2010

2010

Източник на финансиране

ОПАК, Приоритетна
ос І Добро
управление,
Подприоритет 1.3.
„Ефективна
координация и
партньорство при
разработване и
провеждане на
политики”,
BG051PO002/10/1.304
Министерство на
земеделието и
храните,
Ос 4 ЛИДЕР

Кандидат –
Областна
управа Блград,

ОПРР
BG161PO001-1.406/2010 „Подкрепа за

Община Гоце
Делчев – 5 %
(52 614,00

Обща стойност
на проекта
262 779, 41 лв.

Статус

Вх.№ №А-1013-24 от
12.11.2010г.
Одобрен

Община
Г.Делчев е
партньор с
още 7 други
общини от
областта
КандидатМИГ Гоце
Делчев

3 900 000 лв.

Вх.№/03.10.20
10
Повторно
внесен 2011г.

1 052 270,71 лв.

Вх.№
BG161PO0011.4.06-0049
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осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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№

88

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Делчев от
разливане на
реки Мусомишка
и Туфча”

СМР
за
Укрепване
на
бреговете и дъното на коритото на
река Мусомишка в регулацията на
село Мусомище
Почистване на бреговете и речните
корита на двете реки от растителност и
от натрупани наноси

„Интегриран
план за градско
възстановяване и
развитие”

Разработване на ИПГВР на гр.Гоце
Делчев за следващия програмен
период – 2013-2020г., с определяне на
3 зони за въздействие в рамките на
регулационните граници на града.

Партнь
ори

-

Година

2011

Източник на финансиране
дребномащабни
мерки за
предотвратяване на
наводнения в
градските
агломерации”
Оперативна програма
„Регионално
развитие” 2007-2013
– 95 % (999 656,71
лева)

лева)

ОПРР, Операция 1.407 BG161PO001/1.407/2010„Подкрепа за
интегрирани планове
за градско
възстановяване и
развитие ” – 95% (474
33 лв)

Община Гоце
Делчев – 5 %
(24 966лв)

Обща стойност
на проекта

Статус
/30.11.2010
Одобрен
Договор
BG161PO0011.406/2010/035
Срок за
изпълнение
03.06.2011 –
02.06.2013г.

499 300 лв

Вх.№
BG161PO001/
1.4.07-0009 от
20.01.2011г
Одобрен.
Договор
BG161PO001/
1.407/2010/015
Срок за
изпълнение –

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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№

89

92

Име на проекта

„Реконструкция
на съществуваща
сграда в Дом за
стари хора” – ІІ
етап
Опазване и
възстановяване
на биологичното
разнообразие в
Среден и Южен
Пирин

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Довършителни СМР – отоплителен
котел и радиатори, благоустрояване на
дворно пространство и огради,
осветителни тела, ключове и контакти,
монтаж на ламинат и гранитогрес и
санитария, боядисване, свързване на
обекта към ВиК и Ел мрежата и др.
Дейности за възстановяване и опазване не
на местообитанията на редки
растителни и животински видове пирински чай, водна детелина , глухар,
лещарка, белогръб и черен кълвач,
врабчова и пернатонога кукумявка;
Проучване на популациите на
световно застрашени видове и
разработване на препоръки за тяхното
опазване; Дейности за обследване,
възстановяване и подобряване на
популациите на пъстърва, мечки,
вълци, дива коза; Информационна
кампания; Планиране и провеждане

Година

2011

2011

Източник на финансиране

МТСП, Проект
Красива България
2011, Мярка 02
Подобряване на
социалната
инфраструктура –
50%
МОСВ, ОПОС,
BG161PO005/10/3.0/2/
20 "Дейности за
опазване и
възстановяване на
биологичното
разнообразие в
Република България"
- 100 %

Обща стойност
на проекта

Община Гоце
Делчев –
50%,
99 399.00
лева

198 797,00 лева
(178 917,39 лева
за СМР)

-

286 119,80 лв.

Статус
30 месеца
23.06.2011 –
22.12.2013
Вх.№ С81/04.02.2011
г
Одобрен
Изпълнен
Вх.№
510302020663 /
21.03.2011

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

Статус

на информационен тур за журналисти
и представители на печатни,
електронни и онлайн медии.
93

94

„Културна
мозайка
„Неврокопски
панаир”

“Насърчаване
развитието на
общинската
пътна
инфраструктура
Гоце ДелчевОрайокастро”
ROADS

BG161PO001-1.1.10
„Подкрепа за
създаване и
промотиране на
иновативни културни
събития”

Ремонт на път Брезница—Чарка, в т.ч
полагане на асфалт, ремонт на канавки
и водостоци на 5.5 км. общинска пътна
мрежа.

Община
Орайока
стро,
Солун, Р
Гърция

ПЕТС Гърция –
България 2007-2013,
ОС 2 Достъпност,
Операция 2.1
Подобряване на
състоянието на
железопътна и пътна
общински мрежи

Община
Г.Делчев –
5%

Одобрен бюджет
430 824,80 лева.
21 541,24 лв. (5%)
собствен принос
на общината

-

Кандидатстване
2 677 473,93 евро
1 302 037 евро за
община Г.Делчев
(2 546 563 лева)
Одобрен бюджет:
2 581 538,93 евро
За Община Гоце
Делчев - 1 276 907

Одобрен
Договор
BG161PO0011.1.10/2010/03
2 от
09.08.2011
Срок за
изпълнение:
09.08.2011 –
08.08.2013г
Вх.№2456/10.
06.2011
Одобрен
Договор№:
от
Срок за
изпълнение:
16.02.2014г.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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№

Име на проекта

95

Изграждане на
център на
настаняване от
семеен тип за
предоставяне на
нов вид
резидентна
услуга в
общността

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

Изграждане и оборудване на ЦНСТ за
деца с умствени и физически
увреждания, на територия от 2250 м2,
със застроена площ 665 м2, в бившето
военно поделение. Капацитет 12+2
деца и създадени условия за заетост на
13 души персонал.

Източник на финансиране

МРРБ, ОПРР ,
BG161PO001/1.112/2011 „Подкрепа за
деинституционализац
ия на социални
институции,
предлагащи услуги за
деца в риск”

Обща стойност
на проекта
евро
Проект - 823
741,84 лева
Одобрен бюджет:
785 346,52 лева

- 100%

96

Преустройство и
преоборудване на
помещения в
МБАЛ "Иван
Скендеров", гр.
Гоце Делчев

Закупуване и въвеждане в
експлоатация на високотехнологично
медицинско оборудване за образна
диагностика, лечение и лабораторни
изследвания, привеждане на
помещенията за инсталация на

Не

2011

МРРБ, ОПРР ,
BG161PO001/1.111/2011 „Подкрепа за
реконструкция/
обновяване и
оборудване на

Община Гоце
Делчев 1,64% (60 598,01
лева)

3 711 993.62 лева
по проект
3 695 000,72 лв.
по договор

Статус

Вх.№ BG
161РО001/1.1.
11004/30.06.201
1
Одобрен,
Договор
BG161PO001/
1.112/2011/004
от
28.12.2011г.
Срок – 18
месеца
Вх. № 254/
12.08.2011
Одобрен,
Договор
BG161PO001/
1.1-

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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№

Име на проекта

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

оборудването към изискванията на
производители, медицински стандарти
и нормативна уредба и създаване на
достъпна архитектурна среда за хора с
увреждания
98

99

Процедура за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ:
„Приеми ме”;
Наименование на
проекта "И аз
имам семейство"

Създаване на
общинско
предприятие

Децентрализиране на социалната
услуга „Приемна грижа” за
изоставени деца. Дейности за
деинституционализация на деца като
се създаде и реализира устойчив модел
за развитие на заместваща семейна
грижа за деца, настанени в
специализирани институции и на деца,
в риск от изоставяне. Подбор и
обучение на двама социални
работници, кампанията за набиране
на приемните родители, настаняване
на деца от 0 до 3 години или деца с
увреждания, работата с тях
/обучения, супервизия и т.н./
Създаване на социално предприятие
“Обществена пералня”, в което ще
бъдат ангажирани лица от уязвими

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

общински лечебни
заведения в градските
агломерации”

Водеща
организа
цияАСП,
Партньо
р
Фондаци
я
"Стъпка
по
стъпка"

2011

Водеща
организа
ция-

2011 г.

- 98,36% (
3 634 402,71 лева)
ОП „РЧР”
Бюджетна линия
BG051PO0015.2.11 “ПРИЕМИ
МЕ”

100 %

Стойността на
проекта ще бъде
определен от
Агенция Соц.
подпомагане, в
зависимост от
броя на
приемните
родители

Статус
11/2011/015
на 31.01.2012
Срок за
изпълнение –
24 м. до
30.01.2014г.
Подаден в
МТСП на
08.08.11 г.,
Одобрен.
Договор
BG051PO0015.2.11-0001C0001
Срок за
изпълнение:
8.12.2011 –
м.октомври
2013г.

ОП „Развитие на 100 %
човешките ресурси”,
схема за предоставяне

Стойност
проекта
132 764,42 лв.

на Внесен в АСП
- на 01.08.2011
г.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
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№

Име на проекта
“Обществена
пералня”

100 Интегриран
проект за
осигуряване на
съвременни
жилища за
маргинализирани
групи

Описание на проекта/Дейности

Партнь
Година
ори
групи. Място - три помещения в Община
съществуващата
пералня
на Гоце
общинската болница - МБАЛ ”Иван Делчев
Скендеров”. Ще се обособят следните
зони: приемна, пералня, сушилня,
гладачно, място за връщане на
изпраните артикули.
Обществената пералня ще обслужва
първоначално: ДДЛРГ „Иван Кюлев”,
МБАЛ „Иван Скендеров, детските
градини, детската ясла, Дома за
стари хора, Дневния център за хора с
увреждания в община Г. Делчев.
Продължителност на проекта - 16
месеца.
Реконструкция на 4-етажна сграда в
Водеща
2011 г.
бившата казарма за обособяване на
организа
социални жилища за крайно нуждаещи циясе и хора в неравностойно положение. Община
След реконструкцията се очаква да се Гоце
обособят78 апартамента, от които:
Делчев,
27 едностайни, 42 двустайни, 9 партньор
тристайни.
-БЧК

Източник на финансиране
на
безвъзмездна
финансова
помощ
BG051PO001-5.1.02,
"Нови възможности"
по приоритетна ос 5:
„Социално включване
и насърчаване на
социалната
икономика", област на
интервенция
5.1.
"Подкрепа
на
социалната
икономика".
ОПРР
„Идентифициране на
интегрирани проекти
за осигуряване на
съвременни социални
жилища за
маргинализирани
групи”

Обща стойност
на проекта

Статус

Стойност
на
ДБФП –
Одобрен
Договор
119 871,30 лв.
BG051PO0015.1.02-0031C0001
Срок за
изпълнение
16 м.
01.03.201230.06.2013
-

2 090 010,39 лева

Формулярът е
подаден
електронно на
адрес:
minister.eufun
ds@governme
nt.bg.
на 14 юли
2011 г.
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№

Име на проекта

101 Регионална
програма за
заетост и
обучение през
2012 година

98

Подобряване на
енергийната
ефективност в
трансграничния
регион

99

По-добър живот
за децата в
трансграничния

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Предоставяне на обучение за
придобиване на професионална
квалификация и стажуване по
придобитата професия на безработни
младежи до 29-годишна възраст, които
нямат трудов стаж по тази професия и
социална интеграция на безработни
лица над 50-годишна възраст чрез
разкриване на работни места на
територията на община Гоце Делчев.
Ремонт и подобряване на енергийната
ефективност в две детски градини в
Македония и в Гоце Делчев. Монтаж
на слънчеви колектори за топла вода.

Община
Гоце
Делчев

Ремонт и подобряване на енергийната
ефективност в две детски градини в
Македония и в Гоце Делчев.

Година

2011

Източник на финансиране

ДБ, НПДЗ 2012
150 242 лв.

Община Гоце
Делчев

Обща стойност
на проекта
155 342 лв.

5 100 лв.

Община
Кочани,
Детска
градина
Слънце,
Източен
планинс
ки
регион
Детска
градина
Детелин

Статус
неодобрен
Подаден
проект в
Областна
администраци
я–
Благоевград
на 21.09.2011
г.

2011

ТГС по ИПП
България –
Македония 2007-2013

448 891,18 евро

Вх. №
2007СВІРО00
7-2011-2-31
МК/14.09.201
1

2011

ТГС по ИПП
България –
Македония 2007-2013

460 098,72

Вх. №
2007СВІРО00
7-2011-2-32

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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№

Име на проекта
регион

100 Подобряване на
инфраструктурат
а и изграждане на
система за
превенция от
наводнения в
трансграничния
регион
101 Подобряване на
пътната
инфраструктура
за социално
сближаване на
жители от малки
населени места в
общините Гоце

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори
а, ОУ
Ванчо
Прке,
Община
Делчево

ОДЗ №3 "Детелина" - ул. ”Средна
гора” 13 – дейности по ЕЕ.
Подмяна на дограма, топлоизолация
външни стени и покрив, нов котел на
пелети/газ, нова отоплителна
инсталация и радиатори, Монтаж на
10 слънчеви колектори за топла вода и
2 бойлера по 1000 литра.
Укрепване на бреговете на р. Градска в Община
опасни участъци. Обучение на
Кратово
специализираните институции за
работа при кризи и наводнения.
Повишаване на капацитета на местно
ниво за адекватна реакция при
наводнения.
Ремонт на отклонение за Долно
Борово и отклонение за с. Господинци

Община
Кратово

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

Статус
МК/14.09.201
1
Одобрен –
предстои
сключване на
договор

2011

ТГС по ИПП
България –
Македония 2007-2013

448 522,32

Вх. №
2007СВІРО00
7-2011-2-33
МК/14.09.201
1

2011

ТГС по ИПП
България-Македония
2007-2013

457 032,14

Вх.№
2007СВІРО00
7-2011-2-34
МК/14.09.201
1

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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№

Име на проекта

Делчев и Кратово
102 Популяризиране
на природните
ресурси в
трансграничния
регион Гоце
Делчев Пробищип
103 Устойчиво
използване на
природните
ресурси в
трансграничния
регион Гоце
Делчев – Авдира
“Promotion and
sustainable use of
natural resources
in cross border
area and turning
them into tourist
attraction /
NatuRes”
104 Развитие на

Описание на проекта/Дейности

Партнь
ори

Година

Източник на финансиране

Обща стойност
на проекта

Статус

Изграждане на ТИЦ в КК Попови
ливади. Ремонт на зала в читалище в с.
Брезница за обособяването и като
музей на биоразнообразието в парк
Пирин. Маркиране и популяризиране
на Водопада на р. Туфча и Пиростията
(с. Мусомище).
Изграждане на приключенски парк в
КК Попови ливади. Оформяне на
околното пространство около
минералните извори в Авдира

Община
Пробищ
ип
ТД
Момини
Двори

2011

ТГС по ИПП
България-Македония
2007-2013

469 657,40

Вх.№
2007СВІРО00
7-2011-2-30
МК/14.09.201
1

Община
Авдира
Гърция

2011

ПЕТС ГърцияБългария 2007-2013

942 260,00
560 хил. евро за
община Г.Делчев

Ref.N
2548/10.6.201
1

360 000 евро (за

2458/10,6,201

Call B2,
Area of Intervation 1.1

Изграждане на велоалея и

Община

2011

ПЕТС Гърция-

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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№

Име на проекта
трансгранична
мрежа за
велотуризъм в
пограничните
региони

Описание на проекта/Дейности
популяризиране на велосипедния
транспорт в трансграничния регион

Партнь
ори
Драма,
Община
Като
Невроко
пи,
Община
Серес

Година

Източник на финансиране
България 2007-2013

Обща стойност
на проекта
община Гоце
Делчев)

Статус
1

Таблица 41 - Инвентаризация на актуални проектни идеи и разработени проекти от община Гоце Делчев

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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РАЗДЕЛ XII
XII.

SWOT АНАЛИЗ

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско
възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално
развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ, КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАДЕНОСТИ

Благоприятно географско положение и близост до
Българо-гръцката граница, като предпоставка за
засилено
трансгранично
сътрудничество
и
икономически връзки;
Богати ресурси от подземни и повърхностни води
Богато културно-историческо наследство;
Наличие
на
добър
природо-туристически
потенциал, включително добре развита мрежа от
защитени територии, резервати и зони с голямо
биологично и ландшафтно разнообразие;
Богати културни и спортни традиции, организиране
на регионални и национални мероприятия и
събития.

Изолираност на града от транспортно-географска гледна
точка от основното пространство на урбанизираните
центрове в страната. Поради преобладаващия предимно
орографски характер на региона, транспортната
свързаност на града и неговият непосредствен хинтерланд
се осъществява от ограничен брой транспортнокомуникационни направления, като е развит единствено
автомобилния транспорт и липсва ж.п. транспорт;
Проблеми на историческата част на града, свързани със
засилена
строителна
дейност,
несъобразена
с
оразмеряването на градоустройствените структури и с
автентичния облик на обектите на опазване и
експониране;
нараснал
автомобилен
трафик;
недостатъчна обществена осведоменост и обозначаване,
необходимост от социализирането и експониране на
ценностите и облекчаване на достъпа до тях;
Липса на план за опазване на културно-историческото и
архитектурно наследство;
Незадоволително или аварийно състояние на част от
недвижимите културни и археологически ценности,
включително затруднен достъп до тях.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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ДЕМОГРАФИЯ, СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
По-благоприятни демографски характеристики от
средните за страната – по-ниска степен на
застаряване на населението и по-добра осигуреност
с човешки ресурси в перспектива, по-слабо
изразени негативни тенденции при естественото
движение на населението;
Благоприятна
образователна
структура
на
населението, добра обезпеченост с образователни
заведения и преподаватели;
Добра обезпеченост със социална, здравна и
образователна инфраструктура;
Добри нива на икономическа активност на
градското население;
Наличие на разнообразни специалности в
гимназиите, с потенциал за удовлетворяване на
нуждите на местния бизнес;
Благоприятни нива на заболеваемостта на
населението;
Богати културни и спортни традиции, включително
културно-историческо наследство;
Липса на големи концентрации малцинствени групи
със специфични проблеми и социални потребности.

Растяща безработица, включително сред младото
население и продължително безработните;
Миграция на младо и образовано население;
Липса на филиали на висши училища и колежи на
територията на града;
По-ниско заплащане на труда и доходи на населението от
средните нива за област Благоевград и страната;
Незадоволително състояние на някои от здравните и
спортните обекти;
Недостиг на спортни обекти и места за отдих,
включително на многофункционална спортна зала, закрит
/открит басейн, велоалеи и алеи на здравето, съвременни
спортни и детски площадки, зелени площи и места за
отдих.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
за съдържанието се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.
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ИКОНОМИКА

Стратегическо географско положение на града,
който изпълнява функции на изявен локален
икономически център на няколко общини, както и
близостта до границата с Гърция и отварянето на
ГКПП Илинден, които стимулират трансграничните
икономически връзки;
Висок предприемачески дух, натрупани традиции в
отраслите на преработващата промишленост и
привлечени чуждестранни инвеститори;
Благоприятна
демографска
и
образователна
структура на населението, като фактор за развитие
на бизнеса;
Наличие на природни и културно-исторически
дадености за развитие на туризъм;
Относително устойчиви резултати на предприятията
и запазена инвестиционна активност в условията на
икономическа и финансова криза след 2008 г.;
Традиции и изявен инвестиционен интерес,
включително от чуждестранни инвеститори, в
промишления сектор;
Наличие
на
предприемачески
структури,
насърчаващи бизнеса и трансграничните връзки със

Символично присъствие на високотехнологични и
иновативни производства с висока добавена стойност в
градската икономика; бизнесът не отделя достатъчно
средства за иновации и НИРД;
Остаряла и амортизирана техническа инфраструктура в
част от производствените зони, неефективен достъп и
транспортна свързаност с основни пътни артерии;
Липса на подходящи и логистично обезпечени терени за
изграждане на съвременни производствени мощности
Ниска диверсификация на градската икономика;
Доминиране и увеличаване на дела на микро и малкия
бизнес в градската икономика, които са по-слабо
ефективни
и
конкурентоспособни,
с
по-ниска
производителност на труда и експортна ориентираност;
Превес на отрасли с ниска производителност и
ефективност;
Отдалеченост от основните административни центрове на
страната, липса на въздушен и ж.п. транспорт;
Недостатъчно използване на местния кадрови потенциал,
поради липса на сектори, базирани на знанието;
Неоползотворен потенциал на културно-историческите и
природни дадености за развитие на туризма, недостатъчна

Този документ е създаден в рамките на договор № BG161PO001-1.4.07/2010/015 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Гоце Делчев”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност
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съседните страни;
Добри показатели на бизнес средата на местно
равнище, включително нива на местните данъци и
такси; ефективно административно обслужване;
Наличие на професионални училища, които
генерират подготвени кадри за някои бизнес
сектори.

хотелска база и липса на стратегическа рамка и традиции
в сектора;
Неразвити клъстери на територията на града, които да
стимулират развитието на свързани сектори.

ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО
Добра система за управление на отпадъците –
Амортизирана и остаряла ВиК мрежа, неизградени
наличие на регионално депо за битови отпадъци,
градски пречиствателни станции за питейни и отпадни
отговарящо
на
съвременните
изисквания;
води и пречиствателни съоръжения на някои от
организирано сметосъбиране и сметоизвозване,
преработвателните предприятия, което рефлектира в
въведена система за разделно сметосъбиране и
замърсяване
и
влошено
екологично
състояние
изкупуване на рециклируеми отпадъци;
водоприемниците (р. Неврокопска и р. Места);
Добри екологични показатели – липса на нарушения
Липсва централизирано топлоснабдяване;
на нормите за допустимите емисии на вредни
Газоснабдяването не е достатъчно развито и се оскъпява
вещества в атмосферата; липса на екологични
от използването на компресиран газ, поради липсата на
проблеми с наднормени нива на шум, влошена
газопровод до града;
радиационна обстановка или вредни йонизиращи
Проблеми на енергоснадбяването са свързани с недостиг
лъчения;
на електрическа енергия в някои територии с масово
Висок дял на изграденост на ВиК мрежата в града;
строителство, липса на свободни площи за нови
трафопостове, необходимост от рехабилитация на
Добра осигуреност на територията на града с
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действащи и актуални устройствени планове и
схеми, включително ПУП – План за регулация и
застрояване на града, въз основа на който да се
реализира
необходимата
техническа
инфраструктура;
Сравнително добро техническо и експлоатационно
състояние на главните и събирателните улици на
града в централната му част;
Изпълнени редица проекти за подобряване на
социалната, културна и техническа инфраструктура
на града по Оперативните програми през програмен
период 2007-2013 г.

мрежата с ниско напрежение, територии с липса на
регулация за трасета на електрозахранване, затруднено
захранване на нови консуматори в промишлената зона,
липса на актуален подземен кадастър;
Незадоволително състояние на част от уличната мрежа,
предимно в периферните части на града;
Проблем представлява недостигът на паркоместа в
централната градска част, включително струпванията на
превозни средства около обществени обекти;
Недостиг на мостови съоръжения над р. Неврокопска в
рамките на града;
Проблемите на улично-кварталната жилищна среда са
свързани с наличието на тесни улици, плътно застрояване
с недостатъчно зелени площи, както и амортизираност на
сградите, водеща до влошено топло и звукова изолация;
Проблемите на рекреационно-жилищната среда са
свързани с ниския й дял, хаотичната застроеност в някои
райони, липсата на достатъчно зелени площи, а в
периферните части на града – проблеми с
водоснабдяването, канализацията и електрозахранването
в жилищните райони;
Проблемите на части от двата ромски квартала са
свързани с лошото физическо състояние на жилищните
сгради, като някои от сградите са незаконни, строени с
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подръчни материали и несъвместими със стандартите за
енергийна ефективност;
Липса на комплексност и интегритет при голяма част от
жилищните комплекси, в които не са реализирани
предвидените в проектите обслужващи сгради и
търговски, културни, спортни и др. центрове;
В някои от жилищните комплекси не е доизградена
техническата инфраструктура.
Не са реализирани някои от предвидените зелени площи;
Влошено състояние на инфраструктурата в някои от
териториите на индустриалните зони и ефективния
логистичен достъп до основни логистични и транспортни
артерии;
Недостатъчно ефективна транспортна свързаност и
изградени алтернативни и обходни транспортни връзки с
основната пътна мрежа.
ЗАПЛАХИ
Отражение на глобалната икономическа криза
върху местната икономика и пазара на труда,
включително върху нивата на безработица и
доходите на населението;
Недостиг на финансови средства от общинския и

ВЪЗМОЖНОСТИ
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ
ДАДЕНОСТИ

Актуализация на списъка с недвижими културни
ценности, включително за целите на включване на нови
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националния бюджет за реализация на местните
планове и стратегии за развитие;
Влошени условия за заемно и мостово финансиране
на бизнес инициативите и дейностите в общинските
планове (вкл. ИПГВР), поради продължаващата
икономическа и финансова криза;
Незаинтересованост на частния сектор за
реализация на публично-частни партньорства като
част от плановете за регионално развитие
(включително ИПГВР);
Липса на инвестиционен интерес за развитие на
отрасли, с висока добавена стойност и експортна
ориентираност,
които
да
диверсифицират
икономиката на града;
Изоставане в технологичното обновление и
изграждане на производствена структура с висок
дял на високотехнологични и иновативни отрасли в
града;
Миграция на младо и образовано население от града
Риск от изтичане на медицински кадри поради
влошени условия на труд в системата на
здравеопазването и неадекватно заплащане;
Недостатъчна активност и усвояване на средствата
по програми на ЕС за развитие на бизнеса;

обекти и групиране на обектите за туристически и
научно-изследователски цели, включително за целите на
тяхното експониране и опазване;
Извеждане на подходящи реставрационни стратегии за
недвижимите културни ценности;
Оползотворяване на природните и културни дадености и
дългогодишните традиции в културата и спорта,
включително за стимулиране на туризма.
ИКОНОМИКА

Утвърждаване на ролята на гр. Гоце Делчев като локален
център на икономически растеж в Югозападния район за
планиране;
Диверсификация на градската икономика с навлизане на
високотехнологични и иновативни производства с висока
добавена стойност, стимулиране на иновативни дейности,
базирани на знанието;
Интензивен инвестиционен маркетинг чрез стимулиране
на инвестициите в отрасли с висока добавена стойност и
експортен потенциал, включително чрез адекватно
градоустройство и инфраструктура за реализация на
инвестициите;
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Недостатъчно развити трансгранични връзки;
Недостатъчна степен на оползотворяване на
културно-историческото наследство и природните
дадености за целите на туризма
Липса на подкрепа от националните и регионални
власти за реализацията на проекти от регионално
значение за града – изграждане на газопровод, на
гражданско летище и др.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
използване на алтернативни източници на енергия от
бизнеса;
Стартиране на ключови за града проекти с регионално
значение – изграждане на летище, развитие на
трансграничното сътрудничество с Гърция и Турция;
Ефективно сътрудничество между бизнеса и местните
власти за бизнес инициативи и публично-частни
партньорства;
Оползотворяване потенциала на културно-историческото
наследство и природните дадености за развитие на
туризма;
Подобряване състоянието и техническата инфраструктура
на икономическите зони на града;
Засилване сътрудничеството между бизнеса и местните
професионални гимназии и образователни центрове;
Наличие на бизнес структури (бизнес инкубатор,
търговско-промишлена палата и др.), които стимулират и
подпомагат бизнеса и изграждането на устойчиви
партньорски отношения, включително създаване на
клъстери;
Развитие на потенциала на туризма, селското стопанство
чрез хранителната индустрия, както и човешкия
потенциал в сектори с висока добавена стойност и
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експортен потенциал;
Съвместни инициативи на бизнеса и местните власти за
стимулиране на високотехнологичните сектори чрез
предоставяне на подходяща инфраструктура, подкрепа за
малкия и среден бизнес, създаване на общински фондове
и форми на публично-частни партньорства с общинско
участие за подпомагане на определени видове инвестиции
и др.;
Повишаване на административния капацитет и ефективно
използване на средствата от фондовете на ЕС – от страна
на публичните органи, неправителствения сектор и
бизнеса.
СОЦИАЛНА СРЕДА
Подобряване състоянието на всички типове социална
инфраструктура – здравна, спортна, образователна,
социална, културна и др.;
Изграждане на нова социална инфраструктура,
включително създаване на социални жилища, център за
настаняване от семеен тип, защитени жилища за лица с
умствени увреждания, домове за временно настаняване
при бедствия и аварии и др.;
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Оползотворяване на спортните и културни традиции,
включително културно-историческото наследство на
града;
Разнообразяване на предлаганите социални услуги и
развитие на алтернативни (иновативни) социални услуги;
укрепване на сътрудничеството с неправителствения
сектор в предоставянето им;
Изграждане и подобряване на спортните обекти и местата
за отдих и активен живот – велоалеи и алеи на здравето,
детски и спортни площадки, многофункционална спортна
зала, модерни игрища за различни видове спортове,
басейни и др.;
Оползотворяване възможностите на фондовете на ЕС и
трансграничното сътрудничество за подобряване на
социалната инфраструктура и услуги;
Прилагане
на
принципа
на
публично-частното
партньорство при изграждане и поддържане на социални
обекти, включително спортни съоръжения, здравна
инфраструктура и др.;
Подобряване общото състояние на градската икономика и
разкриване на нови работни места, което да подобри
нивата на безработица и доходите на населението;
Въвеждане на информационните технологии във всички
сфери на социалните услуги, включително образование,
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здравеопазване и др.;
Сътрудничество между бизнеса и професионалните
гимназии за адаптиране на учебните програми към
нуждите на бизнеса, включително чрез сътрудничество с
висши учебни заведения;
Развитие на спорта и младежките дейности, включително
чрез сътрудничество с неправителствения сектор и
спортните клубове, както и модернизация на спортната
база – спецаилизираната база и спортните обекти в
учебните заведения;
Подобряване достъпа на хора с увреждания до всички
социални институции;
Ориентиране към дейности по профилактика и превенция
на здравето на населението.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Подобряване
на
техническата
и
транспортна
инфраструктура, включително улична и тротоарна мрежа,
алеи, масов обществен транспорт и др.;
Изграждане на съвременни паркинги, включително в
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подземни и надземни нива в централната градска част и в
жилищните комплекси, с цел увеличаване на вътрешнокварталните пространства и възможностите за зелени
площи и зони за отдих, както и освобождаване на
уличната мрежа от паркирали автомобили;
Възстановяване и създаване на нови зелени площи в
междублоковите пространства на жилищните зони,
зоните с обществено предназначение и др.;
Доизграждане
на
социалната
и
техническа
инфраструктура в жилищните комплекси;
Изготвяне и прилагане на стратегия за управление на
общинската собственост;
Благоустрояване
на
междублоковите
терени,
включително провеждане на отчуждителни процедури за
тази цел;
Подобряване на функционалните, топлотехнически и
архитектурно-художествени качества на жилищните
сгради;
Провеждане на нова регулация за жилищно-комплексната
среда, където е необходимо, създаваща система от
публични и частни пространства, организиране на
инфраструктурата в съответствие с новото регулационно
деление,
довършване
на
недоизградената
инфраструктура, най-вече социалната;
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Обновяване на сградния фонд на жилищните комплекси,
включително подмяна на сградните инсталации,
уплътнявания, топлоизолации, хидроизолации и други
ремонти на сградите;
Подобряване
на
екологичното
състояние
на
повърхностните и подземните води чрез реконструкция и
модернизация на вик инфраструктурата, включително
изграждане на градски пречиствателни станции за
питейни и отпадни води и пречиствателни съоръжения
към промишлените предприятия;
Изграждане
на
допълнителни
съоръжения
към
Регионалното депо за битови отпадъци – инсталации за
сепариране, компостиране и третиране на строителни
отпадъци;
Оптимизиране на системата за разделно събиране и
изкупуване на рециклируеми отпадъци;
Подобряване на техническата инфраструктура в
промишлените зони и нова регулация на територии от
зоните, за които е необходима;
Изграждане на гражданско летище;
Проучване възможностите за създаване на технологични
производства и паркове в промишлените територии;
Разширение на основните
улични
артерии и
реконструкция
на
ключови
кръстовища,
както
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подобряване състоянието на съоръженията на МОПТ
(спирки, автогара и др.);
Изграждане на алтернативни транспортни връзки от
градската част и промишлената зона към бъдещото
летище и основните пътни артерии на общината;
Изграждане на пешеходи зони, велоалейна мрежа и алеи
на здравето;
Скатно залесяване на южния бряг на река Тупувишка и
изграждане на детски площадки, зони за отдих,
атракциони, спортни площадки на територията на
новопроектираната паркоустройствена зона;
Намаляване консумацията на твърди горива за сметка на
по-качествени горива и алтернативни енергийни
източници, както и повишаване на енергийната
ефективност на сградите, което ще допринесе за
подобряване качеството на атмосферния въздух в
урбанизираната територия;
Подобряване състоянието на уличните настилки и на
организацията на движение на автомобилния трафик за
понижаване на нивата на прах и други замърсители в
атмосферния въздух; контрол върху индустриалните
предприятия, емитиращи замърсяващи вещества в
атмосферния въздух;
Развитие на ИКТ инфраструктура;
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Създаване на подземен кадастър на цялата подземна
инфраструктура и проводи;
Подобряване на вътрешната електрозахранваща схема
награда, подобряване на захранването в периферните
жилищни територии, определяне на терени за нови
трафопостове
и
трасета
на
електрозахранване,
подобряване електрозахранването и обезпечаването на
нови консуматори в промишлената зона;
Оползотворяване на потенциала на възобновяемите
енергийни източници;
Провеждане на мерки за енергийна ефективност,
енергоспестяване и саниране на остарелия сграден фонд в
жилищните и обществените сгради, включително
внедряване на възобновяеми и алтернативни енергийни
източници (соларни инсталации и др.);
Предприемане на стъпки към групово топлоснабдяване на
някои сгради, включително с отопление на природен газ
или биомаса;
Иницииране
на
предпроектни
проучвания
за
осъществяване на перспективата за газификация на града,
чрез изграждане на газопровод от Симитли (проект от
регионално значение);
Формиране на ясна енергийна стратегия и политика на
общината, която да улесни процедурите по изграждане на
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инфраструктурни обекти и инсталации, участието в
програмите за енергийна ефективност, диверсификация
на енергийните източници и др.
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РАЗДЕЛ XIII.
XIII. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Национален статистически институт (НСИ)
2. Регионална дирекция Социално подпомагане – Благоевград
3. Регионална служба по заетостта – Благоевград
4. ЧЕЗ България
5. Кадастър – Благоевград
6. Неврокоп газ
7. ОД Земеделие – Благоевград
8. БТК АД (Виваком)
9. ВиК – Благоевград
10. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград
11. Басейнова дирекция Благоевград
12. Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОСВ)
13. Регионална здравна инспекция Благоевград
14. Бюро по труда Гоце Делчев
15. Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН)
16. Официален уеб-сайт на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
17. Евростат
18. Изпълнителна агенция по почвените ресурси (бивша)
19. Изследване на Института за пазарна икономика – Индекс „Местни условия за
правене на бизнес”
20. Наредба 14 за определяне размера на местните данъци на община Гоце Делчев
21. Наредба 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Гоце Делчев (изм. и доп. с Решение № 86/
02.08.2012 г.)
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22. Решение № 481/ 27.01.2011 г. на Общински съвет Гоце Делчев
23. Закон за културното наследство (ЗКН)
24. Декларационен списък на сградите - паметници на културата в гр.Гоце Делчев
/Протокол от 13.05.1986 г./
25. Закон за защитените територии
26. Регистър на защитените територии, ИАОСВ.
27. Закон за биологичното разнообразие
28. Решение № 811 от 16.11.2010 г. на МС за изменение и допълнение на списъци на
защитените зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и
фауна и за приемане на списък за защитените зони за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна
29. Информация за Натура 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)
30. Годишни регионални доклади за състоянието на околната среда за периода 20082011 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ
Благоевград).
31. Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2011 г., РИОСВ
Благоевград
32. Закон за чистотата на атмосферния въздух
33. Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите
34. Проект „Адаптиране и интегриране на Индекса на регионална климатична
сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие в
България”, разработен в рамките на международен проект „Региони за
устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС, съфинансиран от
МРРБ, 2010 г.
35. Характеристики на естествения годишен отток на р. Места във водни количества
(http://old.bluelink.net/water/zbr/mesta/mestab1.htm)
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36. План за управление на речните басейни в Западнобеломорския район за
басейново управление, Басейнова дирекция Благоевград
37. Проект за предварителна оценка на риска от наводнения в ЗБР за БУ, Басейнова
дирекция Благоевград, 2012 г.
38. Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и Съвета на ЕС от
16.12.2008 г. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:EN:PDF)
39. Директива 76/464/ЕИО на Съвета от 4 май 1976 година относно замърсяването,
причинено от определени опасни вещества, зауствани във водната околна среда
на Общността (http://www.eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.aspx?ID=6994)
40. Анкетно проучване сред заинтересованите страни за целите на ИПГВР – Гоце
Делчев
41. Анкетно проучване сред бизнеса за целите на ИПГВР – Гоце Делчев
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