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I.

Въведение

Настоящият доклад от проучване и анализ на настоящата ситуация на територията на
МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е изготвен в изпълнение на договор № РД50-194/07.12.2015г./У-3 от 27.01.2016 г. с предмет „Консултиране в процеса на
разработване на стратегия за ВОМР на територията на общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово, и съпътстващи дейности”, финансиран по под-мярка 19.1.
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. в
рамките на ДБФП № РД – 50 – 194/ 07.12.2015 г. Възложител на договора е Сдружение
"Местна инициативна група – Гоце Делчев", а Изпълнител – "Бул Про Консултинг"
ЕООД.
Докладът е изготвен в изпълнение на дейност 2 от договора и представя изводите и
резултатите от проведено проучване на настоящата ситуация на територията на
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, които сформират територията на
Местна инициативна група (МИГ) – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Проучването обхваща периода на развитие на територията на МИГ от 2011/2012 г. до
2015 г., като целта му е да послужи за основа на разработването на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово до 2020 г. Мерките, които ще бъдат включени в Стратегията за ВОМР,
следва да отговарят на нуждите и проблемите на трите обхванати общини,
идентифицирани при:



провеждане на настоящото проучване и анализ на състоянието на територията
на МИГ;
провеждане на проучване и анализ на нуждите, очакванията и нагласите на
заинтересованите страни, обхванати в процеса на подготовка на Стратегията за
ВОМР, извършени в рамките на дейност 1 от настоящия договор.

Настоящото проучване е извършено в периода м. февруари – м. май 2016 г. и се
основава на следните информационни източници:
 Национален статистически институт (НСИ) – актуални данни за
икономическото развитие на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
 Дирекция „Бюро по труда“ гр. Гоце Делчев – актуални данни за състоянието на
безработицата в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
 Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гоце Делчев – актуални данни за лицата с
увреждания в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово;
 Информация, предоставена от трите общински администрации – за развитие
на сектора образование, здравеопазване, социални услуги, горски фонд, туризъм
и др.
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II. Социално-икономическо
проучване
анализ на настоящото състояние
1. Основни
характеристики

и

административно-териториални

Територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово обхваща територията на
следните общини от област Благоевград, Югозападен район на планиране
Община Гоце Делчев

Фигура 1: Карта на Община Гоце Делчев

Община Хаджидимово

Фигура 2: Карта на Община Хаджидимово
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Община Гърмен

Фигура 3: Карта на Община Гърмен

В териториалния обхват на МИГ са включени 43 населени места от трите общини – 2
града и 41 села, както следва:
Община

Административен
център
Брой

Гоце Делчев
BLG11

гр. Гоце Делчев

12

Гърмен
BLG13

с. Гърмен

16

Хаджидимово
BLG52

гр. Хаджидимово

15

Населени места
Наименования
гр. Гоце Делчев, с. Баничан, с. Борово, с.
Брезница, с. Буково, с. Господинци, с.
Делчево, с. Добротино, с. Корница, с.
Льжница, с. Мусомища и с. Попови
ливади1
с. Балдево, с. Горно Дряново, с. Гърмен,
с. Дебрен, с. Долно Дряново, с. Дъбница,
с. Ковачевица, с. Крушево, с. Лещен, с.
Марчево, с. Огняново, с. Ореше, с.
Осиково, с. Рибново, с. Скребатно и с.
Хвостяне
гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Беслен,
с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с.

Площ км2

315,8 км2

388,5 км2

327,78 км2

Съгласно Решение № 377 от 29 май 2015 г. е извършена административно-териториална промяна в
община Гоце Делчев и е създадено ново населено място – с. Попови ливади
1
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Общо МИГ

43

Копривлен, с. Лъки, с. Нова Ловча, с.
Ново Лески, с. Парил, с. Петрелик, с.
Садово, с. Теплен и с. Тешово
-

1032,08 км2

Таблица 1: Населени места в обхвата на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е територия с
непрекъснати граници, както е видно от следващата карта:

Фигура 4: Карта на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

2. Природо-географска характеристика
В настоящия раздел е включена информация за географско положение и големина,
релеф, полезни изкопаеми, климат, хидрография, почвена покривка, растителност и
животински свят на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово попада в териториалния обхват на
Благоевградска област, в рамките на Югозападен район на планиране на Р
България. Близостта на общините до областния център Благоевград (105км.) и
столичния град София (203 км.), както и до функциониращия ГКПП Илинден-Ексохи
правят транспортното им положение важно сравнително предимство.
Общата площ на МИГ обхваща територия от 1032,08 км2, разпределена почти
равномерни сред трите общини, като най-голяма част от нея заема община Гърмен, а
най-малка – община Гоце Делчев:
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Фигура 5: Територия на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

A. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Община Гоце Делчев е разположена по поречието на река Места. 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. Площта на общината възлиза на 315,8 км2. Релефът на
община Гоце Делчев се характеризира с голямо разнообразие – от високопланински до
котловинен. Средната надморска височина на Гоцеделчевската котловина е 550м.
Районът на Гоце Делчев е беден на полезни изкопаеми, открити са находища на
лигнитни въглища, мрамори, гранити, гнайси и слюдени шисти. Община Гоце Делчев
попада
в
зоната
на
преходносредиземноморската
климатична
област.
Средногодишните температури са 11.3 – 11.5ºС, с относително мека зима и топло лято.
Средна годишна сума на валежите в района е между 620-780мм. Община Гоце Делчев
е изключително богата на водни ресурси, които се формират главно от преминаващата
по цялото й протежение река Места, нейните притоци, както и от езерата, които са
формирани от южните циркуси на Пирин. Над град Гоце Делчев в подножието на
Пирин има функциониращи три водоема. 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. Минерални извори в района има и
при селата – Баничан и Мусомище. Характерно за високите части на община Гоце
Делчев, особено по склоновете на Пирин и Западни Родопи е наличието на кафяви
горски почви. Тези землища са подходящи за отглеждане на тютюн, картофи, царевица
и др. Структурата на почвената покривка на Гоцеделчевската котловина е с
преобладаващо разпространени алувиално и делувиално-ливадни почви, които
притежават ниско съдържание на хумус, азот и фосфор. Канелени горски почви са
разпространени върху по-полегатите склонове и меки скали. Наблюдава се и наличие
на хумусно-карбонатни почви или рендзини. Районът на Гоце Делчев се характеризира
с изключително богата и разнообразна флора и фауна. В по-ниските части Пирин
планина са разположени дъбови и габарови гори, примесени с представители на черния
бор.В по-високите части е буковият пояс, а в най-високите - иглолистни гори, бял бор,
смърч и бяла мура.
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Над 2000 м. започва пояса на клека и хвойната. В Пирин се срещат около 70 вида
ендемити. В Западни Родопи като цяло доминират 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. 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.
Общата площ на община Гоце Делчев е 40 673,6 ха. Тя е разпределена в 11 землища със
значителни различия в собствените площи. Основните елементи на териториалната
структура на общината са:







Земи от горския фонд - 26 818 ха
Урбанизирани територии - 809,3 ха.
Територии на селското стопанство – 12 647,4 ха
Водни площи и течения – 296,2 дка
Добив на полезни изкопаеми – 1,9 дка
Транспортни територии – 100,8 ха
Териториална структура на община Гоце Делчев
0%

0% 0%

Горски фонд

31%

Урбанизирани територии
Територии на селското
стопанство
Водни площи и течения
Добив на полезни изкопаеми

2%
67%

Транспортни територии

Фигура 6: Териториална структура на община Гоце Делчев

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

11

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Община Гоце Делчев попада в групата на т.н. общини с “преобладаващо горски
поземлен фонд”, в който горският фонд е над 60%. Естествените горски насаждения
заемат над 85% от горските територии. Изкуствено залесените площи и създадени гори
са предимно иглолистни видове. Има добри условия за добив на билки, горски плодове,
гъби, орехи.
Територията на община Гоце Делчев включва част от Националния парк „Пирин“, 4
природни резервата, 1 защитена местност, 1 водопад и 9 локализации на единични
вековни дървета и групи дървета. Най-югоизточните части Национален парк „Пирин“
на площ 1823,4 ха попадат в границите на общината, включвайки 3-те циркуса
Каменишки, Брезнишки и Корнишки като продължава на юг до мест. Тодорова поляна.
Природен резерват „Ореляк” е разположен в източната част на Среден Пирин изцяло
на територията на община Гоце Делчев, на площ 850 хектара. Той е природен резерват
с национално значение – обявен, за да съхрани елитна букова гора /835 ха/ известна с
името Черната гора, на възраст над 150 г. и прочутият пирински чай /15 ха/ - типичен
горски резерват от вековни букови гори. Около15 хектара от него са заети от
високопланински пасища, където се среща прочутият пирински чай. В западната част
на около 1700 м височина се срещат малки участъци с бяла мура. Други защитени
природни обекти са Брезнишкият водопад и редица вековни дървета (чинари, тополи и
др.). В системата на защитените обекти особено значение имат резерватите, където се
забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата.
B. ОБЩИНА ГЪРМЕН
Община Гърмен е разположена върху площ от 388,5 кв. км. Територията на общината
обхваща части от рида Дъбраш в Западните Родопи и Гоцеделчевското поле. Релефът е
предимно планински и полупланински, който преминава в хълмист в югозападната част
на общината. Средната надморска височина е 1164 м. Община Гърмен е сравнително
бедна на полезни изкопаеми – открити са запаси от лигнитни въглища, гнайди, кизелгур
и др.
Община Гърмен се намира на границата на умереноконтиненталния и
преходносредиземноморския климатичен пояс. Очертани са два климатични района –
средиземноморски и планински. Климатичният район по поречието на река Места се
намира под средиземноморско влияние. Планинският климатичен район обхваща поголямата част от общината и неговото влияние се определя от надморската височина и
релефа на терена. Водните ресурси на общината са представени от реките Места,
Канина, Вищерица и Върбица, заедно с техните притоци. В землището на село
Огняново по поречието на река Канина се намират 17 топли минерални извора.
Температурата на водата варира от 39 до 43 градуса. Общият дебит на находището е
около 25,200 l/s. Почти всички извори са с аналогичен химичен състав хидрокарбонатно–сулфатни и калциево-натриеви. Община Гърмен разполага с богат и
разнообразен почвен ресурс от канелени и кафяви горски почви, а по поречията на р.
Места и от алувиално-ливадни почви.
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Подходящи са за отглеждане на зеленчуци, фъстъци, овощни и технически култури.
Канелените и кафявите горски почви са водопропускливи и се характеризират с
маломощен хумусно-алувиален слой. Подходящи са за отглеждането на топлолюбиви
култури като: слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения. На територията на
община Гърмен преобладават иглолистните гори, които заемат по-високата част от
териториите на горското стопанство. Основните иглолистни видове са: бял бор, бяла
мура, ела, смърч, черен бор, европейска лиственица. Широколистните гори са
разположени на по-ниска надморска височина. Останалите широколистни гори са
издънкови. Те са представени от бреза, бук, бяла акация, бяла върба, бяла елша, воден
габър, габър, зимен дъб, източен чинар, келяв габър, космат дъб, мъждрян, планинска
върба, сребролистна липа, трепетлика, череша, черна елша, черна топола
Флората на община Гърмен е част от Гоцеделчевската котловина, с долината на река
Места и преобладаваща южна флора, докато в ридът Дъбраш преобладават ценни
горски екосистеми от бореална флора. На 700 м.н.в. преобладават дъбовите гори, на
надморска височина от 700 до 1000 м. виреят горунът и обикновеният габър, с частично
участие на воден габър, черен бор, обикновен кестен, келявият габър, леската, люлякът
и редица тревни съобщества. Над 1000-1300 м н.в. господства обикновеният бук, който
на места формира смесени гори с бялата ела и обикновената ела, с участие на воден
габър, черен бор, бреза и трепетлика. Над 1300-1500 м н.в. е представен белия бор и помалко смърча, на места с участие на бреза, трепетлика, ела и черен бор, а по билото
широко разпространени са сибирската хвойна, черната и червената боровинки. В
района се срещат множество редки и защитени видове висши растения, като: родопско
омайниче (на връх Беслет), българско прозорче (край Рибново), родопска горска майка
(река Места), панчичиева пищялка (река Канина), зеленоцветен напръстник (връх
Беслет) и други.
Пещерната фауна, ихтиофауната и насекомите имат най-силно присъствие на
територията. Специално внимание и голям туристическия интерес представляват
териториите, определени като значими пеперудени местообитания, в районите на
Западните Родопи и Пирин. От бозайниците по-специален туристически интерес
представляват дивата свиня, благородният елен, еленът-лопатар, сърната, муфлонът
(аклиматизиран вид, нетрадиционен за района), вълкът, мечката и др. Разпространени
са също лисицата, заекът, бялката, невестулката, дивата котка, язовецът, таралежът и
видрата. Особено важно място заемат прилепите, между които бехщайнов нощник,
средиземноморски подковонос, широкоух прилеп и др. Орнитофауната на района е
изключително богата, като голяма част от видовете са с висока консервационна
значимост. Специално внимание заслужават черният щъркел, орелът-змияр, скалният
орел, белоопашатият мишелов, лещарката, глухарят, обикновеният пчелояд, черният
кълвач, скалната лястовица, червенокръстата лястовица, жалобният синигер и др. От
ихтиофауната се срещат мряна, речен кефал, пъстърва, клен и др., като най-богата на
риба е река Места. Двата микроязовира в местността „Сухия чарк” над Ковачевица са
изкуствено зарибени със сивен, балканска пъстърва и американска пъстърва.
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Защитените територии в района на община Гърмен са сред категориите, разрешаващи
достъп на туристи, в някои случаи само по маркирани пътеки. С най-висок
природозащитен статут е поддържания резерват “Тъмната гора”, опазващ вековни
смесени гори от смърч, бук и ела с прилежаща буферна зона, наскоро обявена за
отделна защитена територия – защитена местност „Беслет”. Уникалните скалните
образувания „Кози камък” и „Каялийски скали” са обявени за природни
забележителности. 8 дървета са обявени за вековни – 4 източни чинара (3 в Гърмен и 1
в Огняново), 2 бряста (Огняново) и 2 тополи (Дъбница). Други защитени територии в
общината са архитектурни резервати и паметници на културата с национално значение:
В архитектурен резерват Ковачевица могат да се видят много старинни постройки, сред
които и тези на килийното училище (основано през 1830 г.) и църквата „Свети Никола”
(построена 1848 г.). През 1977 година село Ковачевица е обявено за национален
архитектурен резерват.
Общата площ на територията на община Гърмен е 388.48 km². Земеделските територии
в общината заемат 96 763 дка площ, в т.ч. обработваема земя от 68 005 дка (70,2%), но
поливните площи са 14 489 дка, поради силно амортизираната хидромелиоративната
система.
Териториална структура на община
Гърмен
25%

Земеделски територии
Горски територии

75%

Фигура 7: Териториална структура на община Гърмен

Общата площ на горските територии е 29 025 ха., които по форма на собственост се
разделят на държавни, общински и частни. От нея 28 021 ха или (96,5%) е държавна,
горите в селскостопанския фонд са 581 ха или (2,0%), а частните гори – 423 ха (1,5%).
Най-голяма част от територията на общината е заета от селскостопанския фонд,
следвана от горския фонд и обработваемата земя.
C. ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Община Хаджидимово е разположена в югоизточния дял на Пирин планина,
североизточната част на планината Славянка, в част от западния нисък дял на Западни
Родопи и южното поречие на река Места.
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Общината обхваща част от Местенската подобласт на Преходно-средиземноморската
климатична област и част от среднопланинската и високопланинската подобласти на
Планинската климатична област. Климатът на общината е преходносредиземноморски
с планинско влияние, с изразен есенно-зимен максимум и летен минимум на валежите.
Разнообразният релеф обуславя диференциацията на климатичните условия. В
климатичния район на р. Места поради прякото средиземноморско влияние зимата,
макар и добре изразена като сезон, е по-мека, отколкото в останалите части на страната.
Районът на общината е един от топлите в страната. Температурните условия определят
добри предпоставки за развитие на среднотоплолюбиви култури. В планинската част
на територията на общината в структурно-геоложко отношение Пирин и Славянка са с
гранитно ядро, покрито главно от стари метаморфни скали – гнайси, шисти, мрамори и
гранити. В частта попадаща в Западните Родопи геологията се характеризира със стари
метаморфни скали- гнайси и шисти.
С най-голям териториален обхват са канелените горски почви, които заемат
предпланинските и нископланинските части. Подходящи са за отглеждане на тютюн,
лозя и овощни насаждения. Широко са разпространени кафявите горски почви, които в
преобладаващата част са заети от горски масиви. По поречията на реките има
планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на
зеленчуци и овощни култури, а във високите части на планините - планинско-ливадни
почви и неразвити скелетни почви. Най-високите части на планините са заети от
планинско-ливадни почви, върху които са развити богати пасища.
Горските територии в община Хаджидимово са общо 138 000 дка, или около 42% от
територията на общината. Горските територии включват площта на Държавния
горски фонд и заемат 137 968 дка (42,1% при средно за страната 33,6%). Залесената
част от горските територии, заедно с горите, създадени върху земеделски земи, е 146
116 дка, или 44,6% от територията на общината. Този процент определя т.н. “лесистост
на територията”, значително по-висока от средната за страната – 31,7%. Релефът на
територията на лесничейството е с планински характер. Най-засегнати от ерозията са
горите за реконструкция и иглолистните култури, създадени на ерозирани терени.
Букът и зимният дъб са с най-голяма участие при широколистните дървесни видове.
Следват благун, габър, цер, космат дъб, явор, клен, шестил, ясен, бяла топола и др. От
иглолистните с най-голямо участие са белият бор и черният бор, следвани от бяла мура,
черна мура, смърч, ела, клек, тис.
Община Хаджидимово е относително бедна на полезни изкопаеми – открити са
инертни материали, мрамор, гранит и гнайс, висококачествена глина за керамични
изделия. Основен воден ресурс в общината е река Места и нейните притоци.
Подземните води на територията на община Хаджидимово съществуват в алувиалните
наслаги на речните тераси и наносните конуси. В част от съставните села минават
селски реки, които пълнят няколко микроязовира. В землищата на гр. Хаджидимово и
с. Копривлен има извори със студена минерална вода.
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В пределите на общината има една защитена местност - „Павльова падина“ (с. Лъки,
Община Хаджидимово), обявена за опазване на характерни растителни съобщества с
участие на средиземноморски и субсредиземноморски редки и застрашени видове и се
простира на площ от 88,3 ха.
Общата площ на територията на община Хаджидимово е 328 000 дка. Земеделските
територии заемат общо 178 000 дка (54,0% от площта на общината при средно за
страната 58,0%). Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 59 854
дка. Най-голям дял заемат нивите – 49 000 дка (82,0% от обработваемите земи).
Трайните насаждения заемат 2 700 дка площ (4,5%), а ливадите – 8 000 дкa (13,0%).
Разпределение на площта на община Хаджидимово по видове територии:







Земеделски територии 178 400 дка
Горски територии 138 000 дка
Населени места и други урбанизирани територии - 7 000 дка
Водни течения и водни площи 3 400 дка
Територии за добив на полезни изкопаеми 200 дка
Територии за транспорт и инфраструктура 800 дка
Териториална структура на община Хаджидимово
1%
2%

0%

0%

Земеделски територии
Горски територии

42%

Урбанизирани територии
Водни течения и водни площи
Територии за добив на полезни
изкопаеми

55%

Територии за транспорт и
инфраструктура

Фигура 8: Териториална структура на община Хаджидимово

Мерите и пасищата заемат площ от 93 000 дка. Заедно с обработваемата земя те
формират т.н. стопанисвана земя – общо 153 000 дка, или 46 % от територията на
общината. Най-голяма част от обработваемите земеделски земи заемат нивите-над 80%,
ливадите – над 13% и на последно място са площите с трайни насаждения-над 4%.
На територията на трите общини, включени в обхвата на МИГ, попадат изцяло или част
от следните защитени територии или защитени зони:
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1. Защитени територии по смисъла на ЗЗТ:
Община Гоце Делчев
 резерват „Ореляк“, обявен и в граници определени със Заповед
№129/22.02.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда
пи МС (ДВ, бр. 24/1985 г.), видоизменена със Заповед № РД- 432/24.11.1995 г.
на министъра на околната среда (ДВ, бр. 106/1995 г.), актуализирана със Заповед
№ РД — 962/20.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
8/2014 г.). Със Заповед №РД-33/21.01.2016 г. на министъра на околната среда и
водите е утвърден План за управление на резервата;
 защитена местност „Лъжница“, обявена за буферна зона на поддържан
резерват „Тъмната гора“ със Заповед № 129/22.02.1985 г. и видоизменена със
Заповед Ха РД-432/24.11.1995 г. на Комитета за опазване на природната среда
(ДВ, бр. 24/1985 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД408/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 61/2007 г.);
 част от Национален парк „Пирин“, обявен за народен парк със Заповед
№3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в
национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000
г.). С Решение № 646/2004 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 53/2004 г.) е приет
План за управление на националния парк
 природна забележителност „Купена“, обявена и в граници определени със
Заповед № 1187/19.04.1976 г. на министерство на горите и опазване на
природната среда;
 природна забележителност „Водопад на река Туфча“, обявена и в граници
определени със Заповед №3796/11.10.1966 г. на Комитета по горите и горската
промишленост при МС;
 природна забележителност „Пиростията“, обявена и в граници определени
със Заповед № 727/24.03.1962 г. на Главно управление на горите;
Община Гърмен
 поддържан резерват „Тъмната гора“, обявен за резерват с Постановление
№1153/10.10.1948 г. на Министерски съвет и Заповед №4811/10.10.1962 г. на
Главно управление на горите и прекатегоризиран в поддържан резерват със
Заповед № РД-382/15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 97/1999 г.) и с граници съгласно Заповед № РД - 687/09.09.2013 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2013 г.);
 защитена местност „Беслет“, обявена за буферна зона на поддържан резерват
„Тъмната гора“ със Заповед № 886/02.10.1986 г. на Комитета за опазване на
природната среда (ДВ, бр. 83/1986 г.), прекатегоризирана в защитена местност
със Заповед № РД-411/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите
(ДВ, бр. 61/2007 г.);
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 природна забележителност „Каялийски скали“, обявена и в граници
определени със Заповед № РД-418/14.11.1995 г. на министъра на околната среда
(ДВ, бр. 105/1995 г.);
 природна забележителност „Козия камък“, обявена и в граници определени
със Заповед №1187/19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на
околната среда.
Община Хаджидимово
 част от резерват „Али ботуш“, обявена и в граници определени с:
постановление №1171/24.09.1951 г. на Министерски съвет, Постановление
№14825/29.06.1952 г. на министерство на горите, Заповед №27/13.01.1981 г. на
председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерски
съвет, Заповед №131/22.02.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерски съвет и Заповед №РД-206/04.03.2013 г. на
министъра на околната среда и водите, съгласно която в границите на резерват
„Али ботуш“, в частта му попадаща на територията на община Хаджидимово,
попадат имот с номер 000097 по Картата на възстановената собственост (КВС)
за землището на село Парил, с площ 5663.590 дка и имот с номер 000089 по КВС
за землището на село Нова Ловча, с площ 1111.346 дка;
 част от защитена местност „Славянка“, обявена за буферна зона на резерват
„Али ботуш“ със Заповед №131/22.02.1985 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерски съвет и прекатегоризирана със
Заповед №РД-425/18.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите;
 защитена местност „Павльова падина“, обявена за природна забележителност
със заповед №763/14.08.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на
природната среда при Министерски съвет, разширена със Заповед №РД417/14.11.1995 г. на министъра на околната среда и прекатегоризирана в
защитена местност със Заповед №РД- 651/26.05.2003 г. на министъра на
околната среда, разширена със Заповед №РД-397/24.04.2013 г. на министъра на
околната среда и водите; защитена местност „Жингов бряст“, обявена и в
граници определени със Заповед №РД-452/08.06.2012 г. на министъра на
околната среда и водите;
 защитена местност „Пиринско лале“, обявена и в граници определени със
Заповед №РД-234/11.03.2013 г. на министъра на околната среда и водите.
2. Защитени зони като част от Европейската екологична мрежа ..НАТУРА 2000“:
Община Гоце Делчев
 част от защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в
списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски
съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
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 част от защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна , включена в списъка от защитени
зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
107/2007 г., изм. и доп.);
 част от защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
 част от защитена зона BG0000209 „Пирин“ за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-572/08.09.2008 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ. бр. 84/2008 г.);
 част от защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите
птици, обявена със Заповед № РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 48/2013 г.)
Община Гърмен
 част от защитена зона BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка
от защитени зони приет с Решение №602/16.10.2007 г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.);
 част от защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна , включена в списъка от защитени
зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
107/2007 г., изм. и доп.);
 част от защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
 част от защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“, обявена със Заповед №
РД-835/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със
Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 107 от 2013 г.).
Община Хаджидимово
 част от защитена зона BG0002078 „Славянка” за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 97/2008 г.);
 част от защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици,
обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
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 част от защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер” за опазване на дивите
птици, обявена със Заповед № РД-352/11.04.2013 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 48/2013 г.);
 част от защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в
списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски
съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
 част от защитена зона BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени
зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.
107/2007 г., изм. и доп.);
 част от защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка
от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет
(ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
ИЗВОДИ за територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
 планински релеф , от полупланински до високопланински;
 сравнително бедна на полезни изкопаеми;
 умереноконтинентален климат, преходносредиземноморска климатична
област;
 множество минерални изводи с температура на водата до 43 градуса;
 преобладават горите в териториалната структура на трите общини;
 наличие на множество защитени зони и територии в обхвата на МИГ.

3. Демографска характеристика
A. БРОЙ И ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Общото население на МИГ към 2015 г. по данни на НСИ е 54 743 души и представлява
17,5% от населението на област Благоевград. Гъстотата на населението на община Гоце
Делчев е 94 души на кв. км, а на Гърмен и Хаджидимово е под 70 души на кв. км –
съответно 38 и 28 души на кв. км.
Таблица 2: Население на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
Община

2003 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Промяна на
населението
2003 –
2012 –
2015 г.
2015 г.
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Гоце Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

32136
14705
10551
57392

30 922
14 904
9 833
55 659

30 768
14 853
9 740
55 361

30 587
14 846
9 613
55 046

30 306
14 936
9 501
54 743

-1 830
+231
-1 050
-2 649

-616
+32
-332
-916

Източник: НСИ

През разглеждания период 2012-2015 г. населението на МИГ намалява, като е
намаляло с 916 души от 2012 до 2015 г., а за периода 2003-2015 г. – с 2 649 души. С
най-силни темпове намалява населението в община Гоце Делчев, а община Гърмен е
единствената община, в която населението минимално се увеличава през 2015 г. в
сравнение с предходните години.
Фигура 9: Динамика на населението на МИГ, 2012-2015 г.

Динамика на населението на МИГ, 2012-2015 г.
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Източник: НСИ

Населението на община Гоце Делчев към 2015 г. възлиза на 30 306 души и
представлява 9,7% от населението на област Благоевград. Демографските проблеми,
валидни в национален мащаб, важат и за общината - отрицателен естествен прираст,
емиграция, обезлюдяващи се периферни територии. За периода 2012 – 2015 г.
населението е намаляло с 2%, а спрямо 2003 г. – с 6%, като средногодишния темп на
намаление за последните 10 години е 0,6%.
Населението на община Гърмен към 2015 г. възлиза на 14 936 души. За периода 2012
– 2015 г. населението е нараснало от 14904 на 14 936 души (с 32 души), а спрямо 2003 е
нараснало с 231 души.
Населението на община Хаджидимово към 2015 г. възлиза на 9 613 души. Характерна
за общината е тенденцията на отрицателен механичен и естествен прираст - за периода
2012 – 2015 г. населението е намаляло от 9833 на 9501 души, а спрямо 2003 г. е
намаляло с 1050 души (близо 9%).
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B. ПОЛОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Половата структура на населението на МИГ се характеризира с превес на женското
население над мъжкото (50,6 % към 49,4%).
Население на МИГ по пол, 2015 г.

49%
Мъже
51%

Жени

Източник: НСИ
Фигура 10: Население на МИГ по пол, 2015 г.

Изразен превес на женското над мъжкото население се наблюдава и в община Гоце
Делчев през 2015 г. (48% мъже и 52% жени) и в община Гърмен, но с по-малка разлика
в съотношението (които 49% мъже и 51% жени). Единствено в община Хаджидимово
мъжкото население преобладава (49,3% мъже и 50,7% жени).
Население на общините по пол, 2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 11: Население на общините по пол, 2015 г.

През периода 2012-2015 г. мъжете на територията на МИГ намаляват с по-бързи
темпове (с 2%) от жените (с 1%).
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C. ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Близо 39% от населението живее в двата града на територията на МИГ (Г. Делчев и
Хаджидимово), а 61,3% - в селата (вкл. в общинския център с. Гърмен).
Население на МИГ в градове/села, 2015 г.
39%

В градовете
В селата
61%

Източник: НСИ
Фигура 12: Население на МИГ в градове/села, 2015 г.

Големият дял на населението в селата се обуславя предимно от факта, че цялото
население на община Гърмен живее в селата, вкл. в административния център на
общината – село Гърмен. В община Хаджидимово също преобладава населението в
селата (73% през 2015 г.) над населението в града (27%). Единствено в община Гоце
Делчев делът на лицата, които живеят в административния център гр. Гоце Делчев
(61%) е по-голям от дела на лицата, които живеят в селата на общината (39%).
Население на общините в градове/села, 2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 13: Население на общините в градове/села, 2015 г.

В следващата таблица е представена обобщена информация за населението по общини,
пол и тип населено място през периода 2012-2015 г.:
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Таблица 3: Население на МИГ по общини, пол и тип населено място
Община

Общо

Г. Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

30922
14904
9833
55659

Г. Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

30768
14853
9740
55361

Г. Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

30587
14846
9613
55046

Г. Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

30306
14936
9501
54743

По пол
Мъже
Жени
2012 г.
15227
15695
7374
7530
4988
4845
27589
28070
2013 г.
15114
15654
7359
7494
4941
4799
27414
27947
2014 г.
14971
15616
7374
7472
4891
4722
27236
27810
2015 г.
14781
15525
7431
7505
4819
4682
27031
27712

По населени места
В градовете
В селата
18994
2647
21641

11928
14904
7186
34018

18994
2616
21610

11874
14853
7124
33851

18814
2595
21409

11773
14846
7018
33637

18617
2565
21182

11689
14936
6936
33561

Източник: НСИ

D. НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАДТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ
Населението в трудоспособна възраст на територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово преобладава, като представлява 64% от общото население на
трите общини през 2015 г. Населението в над трудоспособна възраст е малко повече от
населението в под трудоспособна възраст, което е обусловено от отрицателния
естествен прираст, застаряването на населението и влошените демографски тенденции
в общините. За 2015 г. тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за
жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.
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Население под-, във и над трудоспособна възраст през
2015 г., МИГ
17%

19%

Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст

64%

Източник: НСИ
Фигура 14: Население под-, във и над трудоспособна възраст през 2015 г., МИГ

Населението в трудоспособна възраст е над 60% и в трите разглеждани общини на
територията на МИГ. В община Хаджидимово картината е най-неблагоприятна, тъй
като населението в над трудоспособна възраст е с 10% повече от това в под
трудоспособна възраст, докато в община Гърмен е най-благоприятна от ситуацията в
трите общини – под-трудоспособното население е с 5% повече от над-трудоспособното.
Население в общините под-, във и над трудоспособна
възраст, 2015 г.
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Фигура 15: Население в общините под-, във и над трудоспособна възраст, 2015 г.
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Процесът на остаряване на населението се проявява по-слабо на територията на МИГ,
особено на териториите на общините Гоце Делчев и Гърмен. Разликата може да се
обясни с по-бавно променящите се репродуктивни и миграционни нагласи и поведение
на населението в тази част от територията на страната Възрастовата структура на трите
общини от МИГ като цяло е по-благоприятна от средната за страната – населението в
подтрудоспособна възраст за 2015 г. е с най-висок дял в Гърмен (20%), следван от Гоце
Делчев (17%) и Хаджидимово (15%), а общо за територията на МИГ е 17%, при средно
за страната 15%. Населението в трудоспособна възраст е с най-висок дял в Гърмен
(65%), следван от Гоце Делчев (64%) и Хаджидимово (60%), а общо за територията на
МИГ е 64%, при средно 61% за страната. Населението в надтрудоспособна възраст е с
най-висок дял в Хаджидимово (25%), следван от Гоце Делчев (19%) и Гърмен (15%),
общо за територията на МИГ е 19% при среден дял за страната 24 %. Най-благоприятна
е възрастовата структура в община Гърмен, а с най-влошени показатели на
възрастовата структура е община Хаджидимово. Тези данни показват потенциал за
развитие на човешките ресурси в подтрудоспособна и трудоспособна възраст. Послабо изразеното застаряване на населението създава условия за по-слабо 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.
Обобщените данни за населението под-, във и над трудоспособна възраст по общини и
на територията на МИГ за 2005 г. и 2015 г. е представено в следващата таблица.
Таблица 4: Население под-, във и над трудоспособна възраст по общини и на територията
на МИГ
Община
Гоце Делчев
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Гърмен
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Хаджидимово
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Общо население на МИГ
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

2005 г.
32022
%
5797
18%
20698
65%
5527
17%
14593
%
3053
21%
9126
63%
2414
17%
10415
%
1761
17%
6147
59%
2507
24%
57030
%
9628
17%
35971
63%
10448
18%

2015 г.
30306
5068
19369
5869
14936
2979
9664
2293
9501
1409
5744
2348
54743
9456
34777
10510

%
17%
64%
19%
%
20%
65%
15%
%
15%
60%
25%
%
17%
64%
19%

Източник: НСИ
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E. ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Естественият прираст за територията на МИГ е отрицателен като цяло, но се
характеризира с положителна стойност за община Гърмен. Отрицателният прираст
при мъжете е много по-силно изразен в сравнение с този при жените за територията на
МИГ и за общините Гоце Делчев и Хаджидимово, докато в община Гърмен през 2015 г.
естественият прираст е положителен, с по-високи стойности при жените.
Естествен прираст 2015 г.
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0
-20

Гоце Делчев

Гърмен

Хаджидимово

Общо МИГ

Общо
Мъже
Жени

-40
-60
-80
-100

Източник: НСИ
Фигура 16: Естествен прираст по общини и на територията на МИГ, 2015 г.

През 2015 г. на територията на МИГ са се родили малко повече момичета, отколкото
момчета, като данните се потвърждават в общините Гоце Делчев и Хаджидимово.
Единствено в община Гърмен през разглежданата година са се родили повече момчета
в сравнение с децата от женски пол.
Живородени деца през 2015 г.
350
287

300

263

250
200

Момчета

150

Момичета

100
50
0
Гоце Делчев
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Общо МИГ

Източник: НСИ

Фигура 17: Живородени деца през 2015 г.
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Отново през 2015 г. общо на територията на МИГ са починали повече мъже,
отколкото жени, като разликата в броя на лицата от двата пола е малка. Подобна
тенденция на по-засилена смъртност сред населението от мъжки пол се наблюдава и в
трите разглеждани общини.
Починали лица през 2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 18: Починали лица през 2015 г.

Обобщените данни за живородени и умрели лица и естествен прираст през 2015 г. за
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и общо за територията на МИГ са
представени в следната таблица:
Община
Общо
за
страната
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

Живородени 2015 г.
Общо Момчета Момичета

Умрели 2015 г.
Общо Мъже Жени

65950

34069

31881

110117 57040

2993
295
181
74
550

1527
140
94
29
263

1466
155
87
45
287

4075
350
140
145
635

2217
182
77
77
336

Естествен прираст 2015 г.
Общо
Мъже Жени

53077

-44167

-22971

-21196

1858
168
63
68
299

-1082
-55
41
-71
-85

-690
-42
17
-48
-73

-392
-13
24
-23
-12

Таблица 5: Естествено движение на населението на общините и МИГ през 2015 г.

F. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Механичният прираст на населението общо за територията на МИГ е
отрицателен, но се наблюдават разлики по общини – напр. за община Гърмен той е
положителен за 2015 г. (с 49 души), а за Гоце Делчев и Хаджидимово е отрицателен.
Данните от текущата демографска статистика показват по-слабо изразени негативни
тенденции при естественото движение на населението на територията на МИГ в
сравнение със средните за страната.
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Отрицателният механичен прираст за територията на МИГ, както и положителният за
община Гърмен, е по-силно изразен при мъжете, отколкото при жените.
Механичен прираст, 2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 19: Механичен прираст по общини и на територията на МИГ, 2015 г.

През 2015 г. на територията на МИГ са се заселили повече жени, отколкото мъже.
Тенденцията се наблюдава и в общините Гоце Делчев и Хаджидимово, за разлика от
община Гърмен, където са се заселили малко повече мъже в сравнение с жените.
Заселени лица през 2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 20: Заселени лица през 2015 г.

През същата наблюдавана година общо от територията на МИГ също са се изселили
повече жени, отколкото мъже. Тенденцията се наблюдава и в трите общини, като
броят на жените и мъжете, които са се изселили от община Гоце Делчев, е почти равен.
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Изселени лица през 2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 21: Изселени лица през 2015 г.

Обобщените данни за заселени и изселени лица и механичен прираст през 2015 г. за
общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и общо за територията на МИГ са
представени в следната таблица:
Заселени 2015 г.
Всичко Мъже
Жени
264
96
168
Гоце Делчев
196
100
96
Гърмен
77
23
54
Хаджидимово
Общо МИГ
537
219
318
Община

Изселени 2015 г.
Механичен прираст 2015 г.
Всичко Мъже Жени Всичко
Мъже
Жени
490
244
246
-226
-148
-78
147
60
87
49
40
9
118
47
71
-41
-24
-17
755
351
404
-218
-132
-86

Таблица 6: Механично движение на населението на общините и МИГ през 2015 г.

G. ЕТНИЧЕСКИ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО
По данни на НСИ от националното преброяване през 2011 г., 73% от лицата на
територията на МИГ, отговорили на въпроса за етническата им принадлежност, са
посочили, че са българи, 19% са турци, а 4% - роми.
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Етническа принадлежност на населението на МИГ

4% 2% 2%
19%
българска
турска
ромска
друга
73%

Не се самоопределям

Източник: НСИ
Фигура 22: Етническа принадлежност на населението на МИГ към 1.02.2011 г.

Лицата с българска етническа принадлежност на територията на МИГ са по-малко от
средните данни за страната, докато лицата с турска принадлежност в трите общини
– двойно повече. Ромите на територията на МИГ са съвсем малко по-малко в
процентно съотношение от средния брой роми за страната.
Етническа структура на населението на МИГ и в
страната
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Източник: НСИ
Фигура 23: Етническа структура на населението на МИГ и в страната към 1.02.2011 г.
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Най-голям брой от лицата на територията на МИГ с българска и турска
принадлежност са от община Гоце Делчев, а най-много роми населяват община
Гърмен – 12% от отговорилите лица, които са над двойно повече в процентно
съотношение в сравнение със средните стойности за ромското население в страната
(5%).
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Фигура 24: Етническа структура на населението в трите общини към 1.02.2011 г.

От общия брой отговорили по време на преброяването през 2011 г., лицата с
българска етническа принадлежност са най-много в община Хаджидимово,
следвани от община Гоце Делчев и община Гърмен, като в последните две стойностите
са по-ниски от средните за страната.
Турското население е най-многобройно в община Гоце Делчев, изразено като
процентно съотношение, в сравнение с данните за останалите две общини, следвано от
турското население в община Гърмен, като и в двете общини съотношението на лицата
с турска етническа принадлежност е по-високо от средното за страната. В община
Хаджидимово турското население е малко по-малко от средното за страната.
Лицата с ромска етническа принадлежност са най-много в община Гърмен – 12%
от общо отговорилите лица, като са над двойно повече от средните стойности за
страната, а през 2015 г. броят им е увеличен на около 1900 души. В община Гоце
Делчев ромите са едва 1%, а в община Хаджидимово – 3%, като тези стойности са пониски от националните.
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От предоставените данни е видно, че турското и ромското население са двете
основни етнически групи на територията на МИГ, с близки или по-високи
стойности от средните за страната.
Обобщените данни за етническата структура на населението на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово и нейното сравнение със средните стойности за страната от
проведеното национално преброяване през 2011 г. са представени в следната таблица:
Район

Общо
отговорили

Община Гоце
28 140
Делчев
% от отговорилите
Община
11 176
Гърмен
% от отговорилите
Община
7 961
Хаджидимово
% от отговорилите
Общо МИГ
47 277
% от отговорилите
Република
6 680 980
България
% от отговорилите

Етническа принадлежност (на отговорилите)
Не са се
Българи
Турци
Роми
Други
самоопределили
20 424

6 820

318

263

315

73%

24%

1%

1%

1%

7 262

1 774

1 386

419

335

65%

16%

12%

4%

3%

6 763

615

263

219

101

85%
34 449
73%

8%
9 209
19%

3%
1 967
4%

3%
901
2%

1%
751
2%

5 664 624

588 318

325 343

49 304

53 391

85%

9%

5%

1%

1%

Таблица 7: Етническа структура на територията на МИГ към 01.02.2011 г.

H. ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Образователната структура на населението общо за територията на МИГ се
характеризира с по-неблагоприятна структура от средната за област Благоевград и
страната – 10% от населението е с висше образование, 38% със средно и 34% с основно
образование. Административните центрове на общините се отличават с образователна
структура, близка до средната за област Благоевград и страната като цяло.
Относителният дял на лицата, които никога не са посещавали училище, е същият като
за страната и областта (1%). Относителният дял на висшистите в град Гоце Делчев е
18,6% при 20% средно за страната, а относителният дял на завършилите средно
образование (47,5 %) е по-висок от средния за страната (43,4 %), областта и общината.
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0%
0%

Дете

1%
1%

Никога не посещавали училище

5%
6%

Незавършено начално

8%

Начално образование

11%
23%

Основно образование

34%
43%

Средно образование

38%
20%

Висше образование

10%

0%

5%

10%

15%

Общо за страната

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Общо МИГ

Фигура 25: Образователна структура на населението – МИГ и общо за страната, 2011 г.

От горната фигура е видно, че делът на населението на територията на МИГ с висше и
средно образование е по-нисък от средните стойности за страната, докато делът на
населението с основно и начално, както и с незавършено начално образование – повисок от националния.
Обобщените данни са представени в следващата таблица:
Степен на образование

Никога не
Незавършено
посещавали Дете
начално
Начално
училище

Общо
население

Висше

Средно

Основно

Гоце Делчев

28 927

3 769

11 747

9 143

2 610

1 439

178

41

Гърмен

13 544

721

4 070

5 393

2 013

1 020

292

35

Хаджидимово

9 408

733

3 704

3 250

1 121

468

118

14

Общо МИГ

51 879

5 223

19 521

17 786

5 744

2 927

588

90

301 581

10%
14%

38%
44%

34%
27%

11%
10%

6%
5%

1%
1%

0%
0%

6 891 177

20%

43%

23%

8%

5%

1%

0%

Община

%
Област Благоевград
Общо за страната

Таблица 8: Образователна структура на населението по общини и за МИГ, 2011 г.
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Основни изводи за демографското развитие на територията на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово
 Тенденции на намаляване на населението;
 Броят на населението в селата преобладава над броя населението в градовете (на
територията на МИГ има два града- гр. Гоце Делчев и гр. Хаджидимово);
 Населението от женски пол преобладава над мъжкото население;
 Преобладаващ дял на населението в трудоспособна възраст;
 Отрицателен естествен прираст, с изключение на община Гърмен, където
същият е положителен;
 Отрицателен механичен прираст, с изключение на община Гърмен, където
същият е положителен;
 По-голямо съотношение на турското население към общото население на МИГ в
сравнение с данните за страната;
 Сравнително по-висок дял на ромското население към общото население в
община Гърмен в сравнение с данните за страната;
 По-неблагоприятна образователна структура на население в сравнение със
средната за страната, с изключение на населението от гр. Гоце Делчев

4. Пазар на труда
A. РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТНИЦАТА
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) Гоце Делчев, през 2015 г. средното
равнище на безработица за територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово е 14,1%, което е по-високо от равнището на безработица в област
Благоевград и в страната.
Таблица 9: Равнище на безработицата по общини и средно за МИГ, 2013-2015 г.
Община
Гоце Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Средно за МИГ
Област Благоевград
Общо за страната

2013 г.
10,3
17,1
15,3
14,2
13,5
12,9

2014 г.
%
10,5
18,0
18,3
15,6
14,1
11,4

2015 г.
8,5
16,4
17,6
14,1
10,3
9,1

Източник: ДБТ Гоце Делчев
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Равнище на безработицата по общини и МИГ, 2015 г.
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

16,4

17,6
14,1
10,3

8,5

9,1

Източник: ДБТ Гоце Делчев

Фигура 26: Равнище на безработицата по общини и средно за МИГ, 2015 г.

Равнището на безработица се различава съществено при отделните общини от
територията на МИГ. При община Гоце Делчев се наблюдава съществено намаление от
10,3% през 2013 г. на 8,5% през 2015 г. (по-ниско равнище от средното за страната за
2015 г. 9,1% и за област Благоевград – 10,4%)) докато при община Хаджидимово и
Гърмен стойностите са почти два пъти по-високи – съответно 17,6 и 16,4% за 2015 г.
Безработицата в община Г. Делчев отбелязва устойчиво намаление спрямо стойностите
от 2011 г., когато равнището на безработица е било 15% от икономически активното
население в общината, но все още е значително над равнището от 2007 г. (5,25%) В
община Гърмен се наблюдава обратната тенденция – нарастване от 12,2% през 2010 г.
на 16,4% през 2015 г. Увеличаване на безработицата се наблюдава и в община
Хаджидимово.
Динамиката в равнището на безработица е представена на следващата графика:
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20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2013 г.
Гоце Делчев

2014 г.
Гърмен

2015 г.

Хаджидимово

Средно за МИГ
Източник: ДБТ Гоце Делчев

Фигура 27: Динамика на безработицата по общини и средно за МИГ 2013-2015 г.

И в трите общини безработицата се явява един от най-изявените социални
проблеми, включително сред младото население. За намаляване на безработицата
допринасят преструктурирането на местната икономика, изпълнението на проекти за
временна заетост на лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда и
трудовата миграция. Специфичен проблем е отпадането на определени групи от пазара
на труда.
B. ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
Следващата таблица съдържа данни за броя на безработните лица в трите общини,
включително на жените, лицата с намалена трудоспособност и с висше образование.
Делът на безработните жени в общините Гоце Делчев и Хаджидимово е под 50% от
безработните, а делът на висшистите е относително нисък (6%), като е най-висок е за
община Гоце Делчев. Това се обяснява с принципно по-високият дял на висшисти в
община Гоце Делчев спрямо останалите общини. 15% от безработните са младежи до
29-годишна възраст, 23% са с работническа професия, 10,2% специалисти и 67% без
специалност. Обезпокоителни са данните за трайно безработните лица безработните лица от над 1 година са 44%, а над 2 години – 26%.
Таблица 10: Регистрирани търсещи работа лица по възраст, пол и професионална
квалификация по общини и средно за МИГ, 2015 г.
Средномесечен брой
Показатели 2015 г.
Регистрирани
безработни
от тях:
- жени

Община
Гоце
Делчев

Община
Гърмен

Община
Хаджидимово

Общо
МИГ

1 321

1 082

813

3 216

646

537

371

1554

%

48%
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-с нам.работоспособност

41

32

10

83

3%

-с висше образование
121
Безработни лица по възраст
-до 29 г. вкл.
177
-от 30 до 54 г. вкл.
736
-над 55 г.
247

20

37

178

6%

191
560
407

107
459
332

475
1 755
986

15%
54%
31%

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ Гоце Делчев

Делът на безработните жени в общините Гоце Делчев и Хаджидимово е под 50% от
общия брой на безработните лица, а в община Гърмен данните за безработни мъже и
жени са почти изравнени. Средно за територията на МИГ безработните лица от женски
пол са 48%, а мъжете без работа са малко повече – 52%. Данните са представени в
следващата графика:
Безработни лица по възраст МИГ, 2015 г.

48%
Мъже
52%

Жени

Източник: ДБТ Гоце Делчев
Фигура 28: Безработни лица по възраст средно за територията на МИГ, 2015 г.

По отношение на разпределението на безработните лица по възраст средно за
територията на МИГ, над 50% са безработните лица в активна възраст от 30 до 54
г., следвани от лицата без работа над 55 г. (31%). Най-малък е броят на безработните
младежи до 29 годишна възраст, които обикновено са обхванати от национални и
общински програми за обучения и интегриране в пазара на труда. Най-голям е делът на
безработните лица до 29 г. в община Гърмен (18%), а на безработните лица над 55 г. в
община Хаджидимово (41%). Делът на лицата без работа от 30 до 54 г. е еднакъв в
общините Гоце Делчев и Хаджидимово (56%).
Данните за безработни лица по образование средно за територията на МИГ са
представени в следващата графика:
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Безработни лица по възраст МИГ, 2015 г.
15%
31%
до 29 г. вкл.
от 30 до 54 г. вкл.
над 55 г.

54%

Източник: ДБТ Гоце Делчев
Фигура 29: Безработни лица по възраст средно за територията на МИГ, 2015 г.

C. НАЕТИ ЛИЦА
Към 2014 г. броят на наетите лица общо на територията на МИГ е 15 674 души, от
които 66% жени. Най-висок е техният дял в преработващата промишленост (60%),
следван от образованието (9%) и сектора на търговията и ремонта на автомобили и
мотоциклети (8%), строителството и др. Наетите лица в преработващата
промишленост средно за територията на МИГ се увеличават с всяка следваща година
през периода 2012-2014 г. Наетите лица в сектора на селско, горско и рибно стопанство
са едва 2 %.
Таблица 11: Наети лица по трудово и служебно правоотношение по общини и на територията на МИГ,
2012-2014 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Община
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Гоце Делчев

11 193

3 830

7 363

11 545

3 751

7 794

11 894

3 875

8 019

Гърмен

1 455

617

838

1 579

643

936

1 780

659

1 121

Хаджидимово

2 062

848

1 214

2 004

848

1 214

2 000

773

1 227

Общо МИГ
%

14 710

5 295
36%

9 415
64%

15 128

5 242
34%

9 944
66%

15 674

5 307
34%

10 367
66%

Източник: НСИ

Всички данни за наети лица по сектори в общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово за периода 2012-2014 г. са представени в следната таблица:
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Таблица 12: Общ брой наети лица по трудово и служебно правоотношение по
общини, 2012-2014 г.
2012 г.
Сектор
Общо

2013 г.

2014 г.

Гоце
Гоце
Гоце
Гърмен Хаджидимово
Гърмен Хаджидимово
Гърмен Хаджидимово
Делчев
Делчев
Делчев
11193

1455

2062

11545

1579

2004

11894

1780

2000

130

127

8

125

147

11

136

171

17

Добивна
промишленост

..

..

..

..

-

3

..

-

..

Преработваща
промишленост

6598

414

1337

7115

488

1274

7538

635

1240

Производство и
разпределение на
електрическа и
топлинна енергия и
на газообразни
горива

23

..

..

25

..

..

27

..

3

Доставяне на води;
канализационни
услуги, управление
на отпадъци и
възстановяване

145

..

24

145

..

28

138

..

29

Строителство

429

108

157

451

118

162

382

88

150

Търговия; ремонт на
автомобили и
мотоциклети

1086

163

95

1033

178

97

1036

168

92

Транспорт,
складиране и пощи

177

19

9

185

22

8

188

25

13

Хотелиерство и
ресторантьорство

248

83

38

218

100

36

233

113

44

..

2

2

..

..

3

..

..

2

Селско, горско и
рибно стопанство

Създаване и
разпространение на
информация и
творчески продукти;
далекосъобщения
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2012 г.
Сектор

2013 г.

2014 г.

Гоце
Гоце
Гоце
Гърмен Хаджидимово
Гърмен Хаджидимово
Гърмен Хаджидимово
Делчев
Делчев
Делчев

Финансови и
застрахователни
дейности

68

-

-

47

..

-

30

..

..

Операции с
недвижими имоти

73

..

..

50

2

..

40

..

..

Професионални
дейности и научни
изследвания

96

5

..

96

..

..

103

4

..

Административни и
спомагателни
дейности

182

52

..

113

43

..

66

..

48

Държавно
управление

298

..

..

298

..

..

292

..

..

Образование

787

327

228

785

330

236

782

335

237

Хуманно
здравеопазване и
социална работа

530

49

32

526

46

32

588

46

31

Култура, спорт и
развлечения

81

..

..

79

-

-

63

11

..

Други дейности

210

14

11

220

12

9

222

7

7

Източник: НСИ
.. Конфиденциални данни
- Няма случай

Основни изводи за показателите на пазара на труда на територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
 Съществуват различия в тенденциите при трите общини от МИГ по отношение
на безработицата – най-благоприятни са те в община Гоце Делчев, а найнеблагоприятни – в община Хаджидимово.
 Безработицата на територията на МИГ е по-висока от средната за област
Благоевград и за страната, с изключени на територията на община Гоце Делчев,
в която тенденциите в последните години са по-благоприятни;
 През 2015 г. данните за равнище на безработица на територията на МИГ са поблагоприятни в сравнение с предходната година;
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 Над половината от безработните лица са на възраст от 30 до 54 г., следвани от
лицата без работа над 55 г.;
 Делът на безработните мъже е по-голям от дела на жените без работа;
 Над половината от наетите лица на територията на МИГ са в предприятия от
сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно КИД-2008, като броят им
се увеличава с всяка следваща година.

5. Икономически характеристики
A. АНАЛИЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ
Структуроопределящ отрасъл за територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово е преработващата промишленост. През 2014 г. по данни на НСИ
делът на произведената продукция от този отрасъл заема 70% в община Гоце Делчев,
31% в община Гърмен и 54% в община Хаджидимово. Отрасълът има водеща роля и в
трите общини по осигуряване на заетост (69% в община Гоце Делчев, 46% в община
Гърмен и 63% в община Хаджидимово), както и в реализираните приходи от
дейността на предприятията (52% в Гоце Делчев, 22% в Гърмен, 46% в
Хаджидимово).
Преработващата промишленост е основен отрасъл и общо за територията на
МИГ, като заема 70% от дела на произведената продукция от предприятията в трите
общини. На следващо място се нарежда сектора на строителството, който има
сравнително по-малък принос в икономиката на територията на МИГ. Данните са
представени на следващата фигура:
Фигура 30: Произведена продукция от отчетените нефинансови предприятия на
територията на МИГ, 2014 г.
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1%
1%
4%

2% 0% 0%

2%
A Селско, горско и рибно
стопанство
C Преработваща промишленост

8%

F Строителство
G Търговия; ремонт на автомобили
и мотоциклети
12%

H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
L Операции с недвижими имоти
Q Хуманно здравеопазване и
социална работа
70%

R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности

Източник: НСИ
Секторът на търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети в община Гоце
Делчев заема второ място по приходи от дейността (28%) и заети лица (14%), 35% по
приходи от дейността и 20% заетост в община Гърмен и 15% по приходи и 11% по
заети лица в община Хаджидимово.
Секторът на строителството осигурява 6% от приходите от дейността в община Гоце
Делчев, 21% в община Гърмен и 24% в община Хаджидимово, което е показател за
висока инвестиционна активност в трите общини.
Селското, горско и рибно стопанство е водещ отрасъл в общините Гърмен и
Хаджидимово и в по-малка степен - в община Гоце Делчев. Климатът и почвите са
подходящи за отглеждане на почти всички видове земеделски култури, характери за
умерения климатичен пояс. И в трите общини най-висок дял в земеделския фонд имат
нивите (над 50%), следвани от пасищата и мерата и трайните насаждения.
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По данни от последното официално преброяване на земеделските стопанства от
дирекция Агростатистика, МЗХ (2010 г.) на територията на община Гоце Делчев са
регистрирани 2 971 земеделски стопанства, в Гърмен – 3 159, а в Хаджидимово 2331. И
в трите общини над 80% от стопанствата са с размер до 10 дка, което обуславя
необходимостта от окрупняването им за целите на оптимизирана и механизирана
обработка. Секторът осигурява постоянна и сезонна заетост за 9,108 души общо на
територията на МИГ. Най-развити селскостопански отрасли са тютюнопроизводство,
зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, картофи и др.
Преобладават относително малки парцели обработваема земя. Необходими са мерки за
алтернативи на тютюнопроизводството в земеделието, поради световните тенденции за
ограничаване на тютюнопушенето. Има предпоставки за развитие на екологично чиста
селскостопанска продукция, поради липсата но големи промишлени замърсители на
почвите и въздуха в района. Животновъдството има по-малък дял в произведената
селскостопанска продукция, поради по-високите производствени разходи и ниските
изкупни цени на животинската продукция. Представени са почти всички видове
домашни животни, развиват се говедовъдството, овцевъдството, козевъдството,
птицевъдството, както и пчеларството. Животновъдството се развива в семейни
стопанства и се нуждае от оптимизиране, модернизация на производството и
автоматизация на отглеждането. Перспективите са свързани с развитието на модерни
животновъдни семейни ферми с елитни животни и механизиране на процесите на
отглеждане, както и инвестиции за постигане на европейските стандарти. Необходима е
и активна маркетингова политика, възстановяване на хидромелиоративната система и
селскостопанските пътища. Горското стопанство е представено от предприятия за
дърводобив и дървопреработване, които произвеждан основно дървени строителни
материали и детайли за мебели.
Хотелиерството и ресторантьорството са най-силно застъпени в община Гърмен (7%
от приходите и 11% от заетите, докато в останалите две общини делът му е по-нисък. И
трите общини имат предпоставки за развитие на туризъм и редица туристически
забележителности.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

44

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

По отношение на отраслите в преработващата промишленост, водещите такива в
община Гоце Делчев са текстилната и обувна промишленост (57% от произведената
продукция), хранително-вкусовата промишленост и тютюневи изделия (13%), както
и производството на дървен материал, хартия и картон (12%), и каучуковата
промишленост и производството на пластмаси (7%). В община Гърмен е развита
шивашка и обувна промишленост, която осигурява над 500 работни места и
реализира значителни приходи от износ. Хранително-вкусовата промишленост е послабо развита и в нея са ангажирани много малък брой заети лица. Продукцията се
реализира предимно на територията на общината от малки производители на хляб и
хлебни изделия, безалкохолни напитки и т.н. Потенциалът за развитие на сектора е
тясно свързан с развитието на селското стопанство. По-важните подотрасли на
преработващата промишленост в община Хаджидимово са: производство на текстил,
изделия от текстил и производство на облекла (около 50% от продукцията на
преработващата промишленост), следван от производство на лицеви кожи,
производство на изделия за пътуване, сарашки изделия и обувки и производството на
хранителни продукти и напитки (производство на млечни и месни продукти, хляб и
хлебни изделия).
На фигурата е представена информация за дела на произведената продукция на
предприятията в сектор С „Преработваща промишленост“ на територията на МИГ:
Фигура 31: Произведена продукция на предприятията в сектор С „Преработваща
промишленост“ на територията на МИГ, 2014 г.
5%

CA Производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия

22%

CB Производство на текстил и облекло;
обработка на кожи; производство на обувки и
други изделия от обработени кожи без косъм
CC Производство на дървен материал, хартия,
картон и изделия от тях (без мебели); печатна
дейност

0%
7%

CG Производство на изделия от каучук,
пластмаси и други неметални минерални
суровини

7%
59%

CH Производство на основни метали и
метални изделия, без машини и оборудване
CM Производство на мебели; производство,
некласифицирано другаде; ремонт и
инсталиране на машини и оборудване

Източник: НСИ
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Най-голям е делът на сектор CB „Производство на текстил и облекло; обработка на
кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
(обхващащ кодове C13-C15 от КИД-2008) – 59% от произведената продукция на
промишлените предприятия на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово е от този сектор (данните са представени в таблица 13 по-долу).
През 2013 г. произведената продукция на нефинансовите предприятия на територията
на МИГ бележи значителен ръст в сравнение с предходната година, докато през 2014 г.
данните се запазват равномерни. Заетите лица в предприятията се увеличават с
равномерен темп всяка година от 2012 до 2014 г., докато броят на предприятията се
запазва почти постоянен. Представените данни бележат положителна тенденция и
сочат за траен ръст в развитието на икономиката на територията на МИГ.
Фигура 32: Динамика в показателите на отчетените нефинансови предприятия на
територията на МИГ за периода 2012-2014 г.
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Източник: НСИ
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B. БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
През 2014 г. на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово развиват
дейност общо 2 341 предприятия, като над 70% от тях са регистрирани в община Гоце
Делчев, а останалите са разпределени почти равномерно в община Гърмен и община
Хаджидимово.
Броят на предприятията на територията на МИГ се е увеличил с 2% за периода 20122014 г. Както е тенденцията в цялата страна, и на територията на МИГ броят на
микропредприятията е над 90% (93,17%), следван от малките предприятия (5,5%,
общо 129 предприятия) и средните предприятия (1,03%, общо 24 предприятия). В
община Гоце Делчев функционират 4 големи предприятия, а през 2014 г. в община
Хаджидимово няма нито едно предприятие с повече от 250 заети лица. Данните за
трите общини и общо за територията на МИГ са представени в следващата таблица:
Таблица 13: Брой отчетени нефинансови предприятия според заетите лица в тях
на територията на МИГ за периода 2012 - 2014 година
Община

Гоце Делчев

Гърмен

Хаджидимово

Общо МИГ

Групи предприятия според
заетите в тях лица
Общо предприятия
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

2012 г. 2013 г. 2014 г. % (2014)
1 672
1,550
100

1 688
1,573
92

1 692
1,576
95

93.14%
5.61%

Средни от 50 до 249

18

19

17

1.00%

Големи 250+
Общо предприятия
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

4
355
340
12

4
349
330
15

4
363
347
12

0.24%

Средни от 50 до 249

..

..

1

Големи 250+
Общо предприятия
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

..
275
250
19

..
288
263
19

..
286
258
22

90.21%
7.69%

Средни от 50 до 249

..

..

6

2.10%

Големи 250+

..

..

-

ОБЩО предприятия

2 302

2 325

2 341

Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

2 140
131

2 166
126

2 181
129

93.17%
5.51%

Средни от 50 до 249

18

19

24

1.03%

Големи 250+

4

4

4

0.17%

95.59%
3.31%

Източник: НСИ
".." Конфиденциални данни. "-" Няма случай
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На територията на МИГ развиват дейност над 150 малки и средни предприятия,
както във всяка от трите общини са регистрирани предприятия и от двете категории,
както и 4 големи предприятия от община Гоце Делчев.
Брой предприятия МИГ, 2014 г.
2 500

2 181

2 000
1 500
1 000
500
129

24

4

0
Микро до 9 заети Малки от 10 до 49 Средни от 50 до
249

Големи 250+

Източник: НСИ

Фигура 33: Брой предприятия на територията на МИГ според заетите лица в тях, 2014 г.

Според икономическия сектор от КИД-2008, в който развиват дейност, през 2014 г.
най-много предприятия на територията на МИГ има в сектор G „Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“ от КИД-2008. На второ място се нареждат предприятията
в сектор С „Преработваща промишленост“ са общо 321, следвани от предприятията
в сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, което е обусловено от високия
туристически потенциал и наличието на голям брой хотели и къщи за гости в трите
общини, основно в община Гърмен. Брой предприятия на територията на МИГ в
секторите от КИД-2008, в които данните от НСИ не са конфиденциални:
Брой предприятия по сектори на територията на МИГ, 2014 г.
S Други дейности

67

R Култура, спорт и развлечения

21

Q Хуманно здравеопазване и социална работа

97

L Операции с недвижими имоти

60

J Създаване и разпространение на информация и …

31

I Хотелиерство и ресторантьорство

214

H Транспорт, складиране и пощи

122

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

1 028

F Строителство

94

C Преработваща промишленост

321

A Селско, горско и рибно стопанство

102
0

200

400

600

800

1 000

1 200

Фигура 34: Брой предприятия по икономически сектори на територията на МИГ, 2014 г.
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От промишлените предприятия на територията на МИГ най-голям е броят на тези,
които развиват дейност в производството на текстил и облекло, обработката на
кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм –
39% от общия брой предприятия в сектор С, или 124 броя.
Фигура 35: Брой промишлени предприятия в сектор С на територията на МИГ, 2014 г.
CA Производство на хранителни
продукти, напитки и тютюневи изделия

14%
22%

CB Производство на текстил и облекло;
обработка на кожи; производство на
обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм

3%

CC Производство на дървен материал,
хартия, картон и изделия от тях (без
мебели); печатна дейност

9%

CG Производство на изделия от каучук,
пластмаси и други неметални минерални
суровини
CH Производство на основни метали и
метални изделия, без машини и
оборудване

13%

39%

CM Производство на мебели;
производство, некласифицирано другаде;
ремонт и инсталиране на машини и
оборудване

Обобщените данни за основните икономически показатели на отчетените нефинансови
предприятия по икономически дейности общо за територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово за периода 2012-2014 г. са представени в следващата таблица:
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Таблица 14: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия по икономически дейности общо за
МИГ за периода 2012-2014 г.

Икономически дейности (А38)

Код
Общо за МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово
КИД-2008
B Добивна промишленост
CA Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи
C10-C12
изделия
CB Производство на текстил и облекло; обработка на кожи;
C13-C15 производство на обувки и други изделия от обработени кожи без
косъм
CC Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от
C16-C18
тях (без мебели); печатна дейност
C20
CE Производство на химични продукти
CG Производство на изделия от каучук, пластмаси и други
C22_C23
неметални минерални суровини
CH Производство на основни метали и метални изделия, без
C24_C25
машини и оборудване
CI Производство на компютърна и комуникационна техника,
C26
електронни и оптични продукти
C27
CJ Производство на електрически съоръжения
CK Производство на машини и оборудване , с общо и специално
C28
предназначение
CM Производство на мебели; производство, некласифицирано
C31-C33
другаде; ремонт и инсталиране на машини и оборудване

2012
2013
2014
Произведена
Произведена
Произведена
Предприятия
Предприятия
Предприятия
продукция1
продукция1
продукция1
Хиляди
Брой
Хиляди левове
Брой
Брой
Хиляди левове
левове

3

696

..

..

..

6 339

66

40 978

58

42 990

68

14 080

122

140 665

118

146 642

124

166 054

40

16 866

41

18 309

41

20 808

3

110

..

..

..

..

26

18 480

30

19 758

29

19 088

11

1 324

13

1 046

11

811

..

..

..

351

..

..

..

..

..

..

..

..

..

0

..

-

35

11 050

41

53 357

43

60 351
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Икономически дейности (А38)

58-J60
J61
J62_J63
M72
-

2012
2013
2014
Произведена
Произведена
Произведена
Предприятия
Предприятия
Предприятия
продукция1
продукция1
продукция1
Хиляди
Брой
Хиляди левове
Брой
Брой
Хиляди левове
левове

D Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
JA Издателска дейност, създаване на аудио-визуални
произведения, радио и телевизионна дейност
JB Далекосъобщения
JC Дейности в областта на информационните технологии и
информационни услуги
MB Научноизследователска и развойна дейност
QA Хуманно здравеопазване
QB Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без
настаняване
R Култура, спорт и развлечения

..

..

..

..

..

..

6

1 190

6

1 170

..

1 655

4

75

6

198

7

367

5

230

7

230

7

..

12

393

18

551

17

658

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

16

564

..

..

21

593

Източник: НСИ

Дейностите по номенклатура А38 са оцветени по следния начин, съгласно допустимите за финансиране кодове от сектор С, J и M на
КИД-2008 по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г:
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства
Интензивни на знание услуги
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства
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Данните за предприятия във високотехнологични и средно високотехнологичните
промишлени производства през 2014 г. са конфиденциални, но може да се допусне, че
съществуват такива предприятия на територията на МИГ, без да е известен техният
брой. По отношение на останалите две категории сектори от КИД-2008 (съгласно
данните от НСИ, които не са конфиденциални), по-голям е броят на тези предприятия,
които развиват дейност в нискотехнологични и средно нискотехнологичните
промишлени производства:
Брой предприятия в допустимите сектори по ОПИК, 2014 г.

Интензивни на знание услуги

31

Нискотехнологични и средно
нискотехнологични промишлени
производства

316

0
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150
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350

Фигура 36: Брой предприятия на територията на МИГ в допустимите за финансиране
сектори по ОПИК, 2014 г., НСИ

Общите данни за брой предприятия, произведена продукция, приходи от дейността и
заети лица през 2014 г. в трите общини от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово са представени в следната таблица:
Таблица 15: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови
предприятия по общини и икономически дейности
2014 г.
Икономически дейности (А21)
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
F Строителство

Предприятия

Произведена Приходи от
продукция дейността

Заети
лица

Брой
1,692
49
..
230

Хиляди левове
349,226
495,999
3,386
4,783
..
..
244,575
258,772

Брой
11,826
115
..
8,135

7

2,226

3,407

31

..

1,292

1,749

63

71

25,076

28,603

396
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2014 г.
Икономически дейности (А21)
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности

Предприятия

Произведена Приходи от
продукция дейността

Заети
лица

Брой
760
95
109

Хиляди левове
24,106
140,215
14,062
15,334
2,812
5,682

Брой
1,613
266
306

19

1,142

1,186

30

48
92
33
14
84
18
57

3,582
4,214
8,925
..
8,669
542
670

5,170
7,533
9,019
..
9,022
570
793

71
167
61
..
427
29
81

ГЪРМЕН
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
F Строителство
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности

363
34
41

30,959
3,850
9,594

47,332
3,911
10,185

1,433
135
663

..

..

..

..

12
148
18
70

9,479
3,098
1,616
1,914

10,019
16,460
1,631
3,508

94
289
37
157

6

..

87

5

7
5
4
..
7
3
3

445
63
..
52
420
51
6

449
71
..
61
420
64
6

5
9
..
6
18
7
3

ХАДЖИДИМОВО
A Селско, горско и рибно стопанство
B Добивна промишленост
C Преработваща промишленост
D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
E Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

286
19
3
50

51,159
1,514
..
27,632

61,188
1,543
..
28,314

1,582
34
..
996

5

389

512

7

3

363

372

10
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2014 г.
Икономически дейности (А21)

Предприятия

Произведена Приходи от
продукция дейността

Заети
лица

Брой
11
120
9
35

Хиляди левове
13,126
14,952
2,446
8,478
661
679
633
1,096

Брой
157
180
21
66

F Строителство
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
H Транспорт, складиране и пощи
I Хотелиерство и ресторантьорство
J Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения
L Операции с недвижими имоти
M Професионални дейности и научни изследвания
N Административни и спомагателни дейности
P Образование
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
R Култура, спорт и развлечения
S Други дейности

6

83

85

7

5
..
..
..
6
7

147

769

..
..
268
67

..
..
268
70

..
..
..
..
14
6

Източник: НСИ

C. ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ
Съществен дял в разходите за придобиване на ДМА в община Гоце Делчев през
периода 2012-2014 заема индустрията – 44%, в т.ч. 31,4% преработващата
промишленост, следвана от сектора търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети,
транспорт, складиране и пощи и хотелиерство и ресторантьорство (28%). Делът на
професионалните дейности и научни изследвания, административни и спомагателни
дейности е 2,83%, а на селското, горско и рибно стопанство – близо 7%.
В община Гърмен водещ сектор по инвестиционна активност е търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и
ресторантьорство (43%), следван от селското, горско и рибно стопанство (20,7%) и
индустрията (15%), в т.ч. 7,4% преработваща промишленост.
В община Хаджидимово индустрията е най-силно застъпена в инвестиционната
активност (63%), в т.ч. промишлена промишленост (11%), следвана от търговия;
ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и
ресторантьорство (11%).
Разходите за придобиване на ДМА в трите общини са представени в следващата
таблица, като голяма част от данните са конфиденциални съгласно политиката на НСИ:
Таблица 16: Разходи за придобиване на ДМА в трите общини, 2012-2014 г.
Икономически дейности (A10)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (хил. лв.)
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Община Гоце Делчев
2012

2013

Община
Хаджидимово

Община Гърмен

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Общо

22 362 22 480

26 931

3 517

6 138

5 554

6 662

7 209

6 504

Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия ( с изкл. на
строителството)
В това число: преработваща
промишленост
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
Други услуги

2 066

2 489

1 858

31

1 117

1 149

..

..

..

10 925 11 425

11 809

..

301

829

2 268

689

4 109

9 850

11 210

8 457

217

171

411

1 238

608

699

2 293

1 523

550

241

218

953

825

614

1 128

4 286

3 994

7 543

2 182

4 029

2 398

1 680

2 505

726

..

140

..

-

-

-

-

-

-

1 456

1 863

740

..

..

170

..

..

..

436

578

762

..

.

..

..

..

..

..

301

..

..

..

..

..

..

49

240

167

..

-

-

..

-

-

-

Общо за територията на МИГ (съгласно данните, не конфиденциални) най-голям е
делът на разходите за ДМА в индустрията – 42%, следвана от търговията – 27%:
Фигура 37: Разходи за придобиване на ДМА на територията на МИГ, 2012-2014 г.
Индустрия ( с изкл. на
строителството)
27%

42%

В това число: преработваща
промишленост

Строителство
7%

24%

Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети;
транспорт, складиране и
пощи; хотелиерство и
ресторантьорство

Източник: НСИ
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D. ТУРИЗЪМ
Територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е с голям
туристически потенциал и силно развит туризъм, обусловен предимно от
минералните извори в община Гърмен и богатото културно-историческо наследство на
трите общини.
Основните видове туризъм, характерни за района и с изявен потенциал за бъдещо
развитие, са следните: културно-исторически, селски, балнеоложки, планински и
екотуризъм.
Културно-историческият туризъм залага на архитектурните резервати и паметници на
културата с национално значение. Село Ковачевица (Община Гърмен) представлява
уникален възрожденски архитектурен ансамбъл, обявен за паметник на културата. В
селото се намира и църквата “Св. Никола” (1847г.), обявена за паметник на културата с
местно значение. От античния римски град Никополис ад Нестум (община Гърмен) късно античен и ранновизантийски град, могат да се видят останки от крепостни стени,
култови сгради и други съоръжения. Това е един от трите града, основани на
Балканския полуостров от римския император Траян в чест на победата му над даките
през 106 г. от н.е., наречен “Град на победата на Места”. В близост до античния град
при разкопки са открити останки от базилика. Други забележителности в Гърмен са
праисторическото селище и тракийско светилище в местността “Градище” до село
Долно Дряново. Светилището е рядък природен феномен с изграден тракийски култов
център - археологически паметник на културата с национално значение. До с. Дъбница
са разкрити останките от късноантична и средновековна крепост. 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). Особено
изявени, с надлокално културно-историческо значение са църквата Св.Богородица,
както и сградата на историческия музей – „Гръцката къща”.
Селският туризъм е едно от водещите направления в туристическото предлагане в
региона. Най-добре развит е във вилно селище Лещен (община Гърмен). Селото е един
от най-привлекателните и автентични курорти за селски туризъм в България. Петнайсет
реставрирани стари къщи предлагат характерната за региона възрожденска атмосфера,
съчетана с модерен комфорт. В Лещен се намира и църквата “Св. Парашкева”. Тя е
построена през 1837 г. и е художествен паметник на културата.
Балнеотуризмът е свързан с минералните извори в село Огняново. Минералната вода
има благоприятно въздействие върху редица заболявания. Красивата природа и
термалните води правят с. Огняново предпочитан курорт за десетки туристи от
страната и чужбина.
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В региона има редица обекти, подходящи за развитие на екотуризъм. Територията на
община Гоце Делчев включва част от Националния парк „Пирин“, 4 природни
резервата, 1 защитена местност, 1 водопад и 9 локализации на единични вековни
дървета и групи дървета. Природен резерват „Ореляк” е разположен в източната част
на Среден Пирин изцяло на територията на община Гоце Делчев, на площ 850 хектара.
Резерватът “Тъмната Гора”, който се намира в горното поречие на р. Канина и отстои
на 16 км.от с. Ковачевица (община Гърмен). Създаден е с цел опазване на вековна
смесена гора от смърч, ела и бук. Ждрелото на река Канина в местността “Синия Вир”
е един от най-впечатляващите природни феномени в района. “Каялийските скали” са
защитени скални образувания със статут на природна забележителност от 1984 г.
“Козият камък” е уникално скално образувание и е обявено за природна
забележителност през 1976 г. Пещера “Ризова дупка”е карстова пропаст с дълбочина
10-12 метра, а пещера “Маноилова дупка” е най-дългата пещера в Дъбрашкия дял на
Западните Родопи и в цяла Югозападна България. Нейната дължина е 2 175 м.
Заградски чинари са двете най-атрактивни вековни дървета в района. В региона са
обозначени редица екопътеки: Канинска екопътека с дължина около 16 км., разделена
на различни сектори; Ковачевица – Скребатно – Осиково – Рибново; Ковачевица –
Долен и Заграде – Гърмен - Старо Дебрен - Долно Дряново - Долен. В община
Хаджидимово основни туристически обекти са двете планини Славянка и Стъргач,
които да скоро бяха малко известни (десетилетия наред планините и техните околности
бяха забранена гранична зона). Планината Славянка е най-южната планина в България,
известна до 1955 г. под названието Алиботуш, е разположена непосредствено на юг от
Пирин, с която се свързва чрез Парилската седловина(1170 м надм.в.). Уникалността на
планината се дължи в изключителна степен на нейното растително богатство. През
целия почти 10 месечен период планината представлява истинска цветна градина, което
е дало повод на някои естественици да е нарекат – китка планина. Неколкостотин вида
са цъфтящите растения в планината. Няколко десетки са видовете, които са ендемити срещат се само в този район. Най-известен е алиботушкият чай. Изключително богат на
ендимични и редки видове е Парилският дол, който представлява дълбока ждреловидна
долина, във варовикови скали. Планината Стъргач е най-малката и ниска планинска
единица от Рило-родопската област. Климатичните и почвените условия са допринесли
за формиране на своеобразна, специфична субсредиземноморска флора и фауна.
Преобладава храстова растителност, представена от мъждрян, люляк, хвойна, леска
келяв габър и др. Има голямо разнообразие на тревиста растителност, тук се среща
рядък вид пурпурночервено лале. В местността Павльова падина е най-голямото му
находище, съществува и лале с жълт цвят, наричано от местното население “гороцвет”.
По отношение на местата за настаняване на територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово (по данни на НСИ), които да удовлетворят нуждите на
туристите и посетителите на трите общини, през 2015 г. броят им е 30, като разполагат
с 1 087 легла и в са реализирани 56 278 нощувки, 10% от които от чужденци. В данните
в таблицата по-долу, обаче, не е включена информация за категоризирани места за
настаняване с под 10 легла, каквито основно функционират в много от селата на
община Гърмен (Ковачевица, Лещен, Огняново и др.).
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Таблица 17: Дейност на местата за настаняване в общините Гоце Делчев, Гърмен
и Хаджидимово през периода 2013 – 2015 г.

Година

2013

2014

2015

Община

Гоце Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ
Гоце Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ
Гоце Делчев
Гърмен
Хаджидимово
Общо МИГ

Места за
настаняване

Легла

12
10
2
24
14
10
4
28
14
11
5
30

405
436
28
869
521
429
64
1014
526
463
98
1087

Легладенонощия

112440
109764
7713
229917
121367
125422
10979
257768
182083
150111
18676
350870

Реализирани
нощувки - брой

Приходи от нощувки левове

Общо

в т.ч. от
чужденци

Общо

в т.ч. от
чужденци

14977
17197
..
32174
14208
28923
1666
44797
18415
35098
2765
56278

2041
998
3039
3074
1834
..
4908
2301
2766
..
5067

400933
893587
..
1294520
388787
1531519
74014
1994320
451147
1866000
136288
2453435

81560
60005
141565
62447
94826
..
157273
62588
141858
..
204446

Източник: НСИ

За периода 2013-2015 г. се наблюдава положителна тенденция на съществено
нарастване на местата за настаняване (с 20%), реализираните нощувки, в т.ч. (с близо
40%) и приходите от нощувки (с близо 48%), което е показател за стабилното и
продължаващо развитие на туризма и хотелиерството на територията на МИГ.
Реализирани нощувки на територията на МИГ 20132015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 38: Реализирани нощувки в местата за настаняване на територията на МИГ 20132015 г.
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Приходи от нощувки на територията на МИГ
2013-2015 г.
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Източник: НСИ

Фигура 39: Приходи от нощувки в местата за настаняване на територията на МИГ 20132015 г.

Основни изводи за икономическото развитие на територията на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово
 Положително развитие на икономиката на МИГ през периода 2012-2014 г. с
наблюдаван траен ръст в стойностите на произведена продукция, приходи от
дейността, заети лица и брой нефинансови предприятия;
 Структуроопределящ отрасъл за икономиката на МИГ е преработващата
промишленост;
 Водещ отрасъл в промишлеността за територията на МИГ е секторът
производство на текстил и облекло, обработка на кожи, производство на
обувки и други изделия от обработени кожи без косъм от гледна точка на брой
предприятия и произведена продукция;
 Хотелиерството и ресторантьорството на територията на МИГ са най-силно
застъпени в община Гърмен, а секторът на туризма се развива с високи темпове
и все още има неоползотворен потенциал;
 На територията на МИГ развиват дейност предприятия от всички категории
според броя заети лица, като над 90% са микропредприятия;
 На територията на МИГ развиват дейност над 150 малки и средни
предприятия;
 Най-много предприятия на територията на МИГ развиват дейност в сектор G
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, следвани от сектор С
„Преработваща промишленост“ – 321 броя;
 На територията на МИГ развиват дейност предприятия в трите категории
сектори
от
КИД-2008,
допустими
по
ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на базата на степента на технологичното
им развитие;
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 Най-голям е делът на разходите за ДМА в индустрията на територията на
МИГ, следвана от търговията;
 За периода 2013-2015 г. се наблюдава положителна тенденция на съществено
нарастване на броя на местата за настаняване, реализираните нощувки и
приходите от нощувки на територията на МИГ, което е индикатор за потенциал
за по-нататъшно развитие на туризма.

6. Инфраструктурна осигуреност
В настоящия раздел е представена информация за инфраструктурното развитие на
трите общини, които влизат в състава на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
A. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Транспортната мрежа на общината включва пътно-шосейна мрежа с общо 80 км
пътища, два от които са включени в републиканската пътна мрежа - Път І
клас “Симитли – Разлог – Банско – Гоце Делчев – ГКПП Илинден” с обща дължина на
територията на общината от 25 км и Път ІІ клас “Петрич – Гоце Делчев – Сатовча –
Доспат” с обща дължина на територията на общината от 24 км. Общата дължина на
четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината е 31 км. 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 най-голямо и нарастващо регионално
значение е транспортната връзка, осъществявана чрез международния път ІІ-19 (от
Кавала и Драма, през гр. Гоце Делчев за Предел – Симитли. Другите основни
направления, свързаващи 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).
Общественият транспорт, който обслужва територията на общината и нейната
свързаност с националното пространство е моноструктурен, като се разчита единствено
на автобусния транспорт. 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.
Всички селища в района са централно водоснабдени, но много от тръбите на
водопроводната мрежа са остарели и трябва да се подменят. Предстои да се довърши
изграждането на пречиствателна станция за питейни води и да се построи
пречиствателна станция за отпадни води в гр. Гоце Делчев. Канализационната мрежа
на града е изградена над 98%, но се нуждае от подновяване и разширяване в крайните
квартали на град Гоце Делчев. В някои от селата липсва канализационна мрежа
изградена.
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Далекосъобщителните услуги от фиксираната телефонна мрежа в Община Гоце Делчев
се осъществява чрез 4 броя аналогови селищни АТЦ в селата и една възлова АТЦ в
общинския център. Преносът от селските АТЦ към възловата АТЦ е изцяло аналогов, а
между възлова АТЦ и цифрова АТЦ - Благоевград е 100% цифров. Територията на
града и общината има покритие на сигнал от мобилните телефонни оператори “Мtel”,
“GloBul” и “Vivatel”. Интернет в общинския център и селата се доставя от “Гоце НЕТ”
ООД (ефирно и по кабел), Пирин Ком, БТК и КТВ “Алома”.
Всички населени места в общината са електроснабдени. Електроенергийната система е
в сравнително добро състояние и може да осигури бъдещото развитие на общината, но
при активизиране на икономическото сътрудничество с Република Гърция, свързано с
по-сериозна консумация на електрическа енергия, ще се наложи да се извършат
проучвания за разширяване на мрежите с високо и ниско напрежение.
В общината не е налично централизирано топлоснабдяване. 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. Газоснабдяването на
град Гоце Делчев се осъществява чрез доставката на сгъстен природен газ.
B. ОБЩИНА ГЪРМЕН
В общината централно водоснабдени са ¾ от населените места, като делът на
населението с достъп до услугата е 98%. Повечето от планинските села се
водоснабдяват гравитачно от собствени водоизточници. Водопроводната мрежа в
цялата община е силно остаряла и амортизирана, като около 60% от водопроводите
трябва да бъдат подменени. Водоснабдителната система включва вътрешна мрежа 40
км и външна мрежа – 65 км., като около 70% от водоснабдителната мрежа е изградена
от азбесто-циментови тръби, 10% стоманени и поцинковани тръбни инсталации и 20% полиетиленови тръби.
Пътната мрежа на община Гърмен включва третокласни пътища (34 км) и общински
пътища (55 км). Гъстотата на пътната мрежа в общината е 23 км/100 кв. км., която е
значително по-ниска от средната за страната (33км/100 кв. км.). Основните причини за
ниската гъстота на пътната мрежа са планинският релеф и граничното разположение на
общината. Главната пътна артерия в общината е път III-197 Гоце Делчев-СатовчаДоспат и път Господинци-Огняново-Гърмен-Дъбница-Абланица, които свързват
общината със съседните общини, областния град и националната пътна мрежа. От
особено важно значение за социално-икономическото развитие на общината е връзката
с път ІІ-19 Симитли-Разлог-Гоце Делчев-Драма която създава предпоставки за активно
стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния бизнес.
Значението на тази пътна връзка нарасна след откриването на ГКПП „Илинден” и
преодоляването на тупиковото развитие на пътната инфраструктура по долината на р.
Места. Асфалтовата настилка на пътищата в община Гърмен е в сравнително добро
състояние и отговаря на изискванията за сигурен транспорт.
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Изградените съоръжения (мостове, водостоци, подпорни стени и канавки) също са в
добро техническо състояние. Част от пътната мрежа в общината е в лошо състояние и
не отговаря на изискванията за сигурен и бърз транспорт. На територията на община
Гърмен няма изградена инфраструктура за железопътен транспорт.
Всички населени места на територията на община Гърмен са електроснабдени, като
електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена, но на места има проблеми
с качеството и сигурността на захранване. Мрежата е изцяло въздушна, с обща дължина
от 144 км., като има и 90 км. въздушни магистрални водопроводи. Електрическата
мрежа е равномерно разпределена по територията на общината и обхваща всички
населени места. Усилията на Община Гърмен за повишаване на енергийната
ефективност следва да се концентрират в топлоизолация и подмяна на горивните
инсталации на обществените сгради, като по този начин ще се реализират икономии в
общинския бюджет. Също така е възможно изпълнението на мероприятия по енергийна
ефективност за обществените сгради, чийто средносрочен ефект също ще доведе до
намаление на разходната част на бюджета. Природно-географската характеристика на
община Гърмен, разкрива добри възможности за използване на енергия от
алтернативни източници. Един от широко разпространите източници на енергия е
използването на биомаса, като в допълнение към дървесната биомаса се включват и
остатъците от дървообработващата промишленост, енергийни култури, земеделски
отпадъци, а също така и органични фракции от общински твърди отпадъци.
Използването на слънчева енергия е особено ефективно за осигуряването на
електричество в отдалечени райони и обществени и частни сгради. Производството на
електроенергия от слънцето често се комбинира с хибридни ветроенергийни
инсталации, което е най-ефективната комбинация при използване на възобновяеми
енергоизточници.
Община Гърмен се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ
Благоевград. Възлова централа функционира в град Гоце Делчев. Всички населени
места са включени в системата за автоматично телефонно избиране, с изключение на
Крушево и Ореше. В общината е осигурено покритие на всички мобилни оператори.
Достъпът до Интернет се осъществява посредством мрежата, изградена от кабелните
оператори.
C. ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Основният обслужващ път, свързващ граничната община Хаджидимово с вътрешността
на страната, е второкласният път II-19 Симитли -Разлог -Гоце Делчев -граница
Гърция. Пътят осигурява връзката на общините от долината на р. Места с
международния транспортен коридор Видин - София - Кулата /I-1/ и се характеризира с
габарит 7/10,5 м и липса на трета лента за изпреварване на тежкотоварното движение.
Участъкът Г.Делчев-Копривлен-границата с Р.Гърция /дължина 12 км, финансиран по
програма ФАР-ТГС с Гърция/, е построен с габарити за първокласен път. ГКПП
Илинден вече е готов, очаква се разрешение за ползване на обекта след изграждане на
довеждащата инфраструктура в съответствие с изискванията за отваряне на ГКПП.
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Във връзка с ТГС с Р Гърция и отварянето на ГКПП, се предвижда цялостен ремонт по
направлението Симитли-Предела-Банско-Г.Делчев.
Другите пътища, обслужващи общината, са прекатегоризирани четвъртокласни
пътища:
-

-

-

Пътят ІІІ-1972 Дъбница-Хвостяне-Абланица е връзката на общината към
третокласния път ІІІ-197 “Г.Делчев-Сатовча-Доспат”. Дължината му на
територията на общината е 10 км, с асфалтова настилка.
Пътят ІІІ-1906 Копривлен-Катунци е отклонение от второкласния път ІІ-19
през община Хаджидимово на запад към община Сандански. На територията на
община Хаджидимово пътят има дължина 23,5 км, от които 18,2 км са с
асфалтова настилка, а 5,3 км са с баластрова настилка.
Пътят ІІІ-1907 Копривлен-Хаджидимово-Блатска, с дължина 6,8 км;
асфалтова настилка, свързва пътищата ІІ-19 и ІІІ-1972.

Прекатегоризирането на тези направления освен с изисквания за съответните
технически характеристики е свързано и с определени изисквания за поддържане в
зимни условия: категория А, Б, В и Г /разчистване съответно 2; 4; 5 и 8 часа след
спиране на снеговалежа/, което е особено важно за поддържането на нормални условия
на живот в населените места в общината, предвид теренните особености.
Общинската пътна мрежа обслужва движението вътре в общината, като
преобладаващата част от тази мрежа е в лошо състояние, което затруднява движението,
особено при зимни условия. Всички населени места са свързани с общинска пътна
мрежа, но част от тях са без настилка или настилка в лошо състояние, което затруднява
достъпа до обектите, които обслужват.
Граничното териториално разположение на общината я поставя периферно по
отношение на републиканската пътна мрежа и достъпът до вътрешността на страната е
затруднен. Макар че гъстотата на републиканската пътна мрежа е много по-висока от
средната за областта, преобладаващата част от пътищата са прекатегоризирани
четвъртокласни пътища. Жп инфраструктура в общината не е развита. Най-близката
гара по жп линията София-Кулата /Гърция е на повече от 50 км.
Община Хаджидимово се водоснабдява основно от водоснабдителна група “Тешево”
посредством външен етернитов водопровод Ф200 с общ дебит 28 л/с, който се нуждае
от подмяна. Изворите са над с. Тешево в местността Корията. Освен група “Тешево”
са изградени и редица други водопроводи и помпени станции. Водопроводната мрежа е
остаряла. Макар че 100% от населените места са водоснабдени, поради големите загуби
количествата вода са недостатъчни и част от селата са на режимно водоподаване.
Частично изградени канализационни мрежи има почти във всички села, но на много
места се използват септични ями или попивни кладенци, което води до замърсяване на
подземните води. Най-често канализационните мрежи се заустват в сухи дерета или
водни течения. Няма изградена пречиствателна станция за отпадни води. Има
разработен проект за ПСОВ.
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Телефонните съобщения в общината са организирани на базата на аналогови системи, ,
аналогови преносни системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели, като
постепенно ще се въвежда и цифрова техника. Населените места са обхванати от
местни мрежи с АТЦ, като степента на развитие е една от ниските за странатаНа
територията на община Хаджидимово има оптичен кабел, положен по трасе Гоце
Делчев – с. Ново Ляски – с. Копривлен – с. Парил – с. Катунци. Пощенските услуги се
предоставят от ПТТ станции и техните клонове в населените места на общината. В
община Хаджидимово има изградени кабелни ТВ мрежи, чийто обхват непрекъснато се
разширява. Община Хаджидимово получава електрозахранване на средно напрежение
20 кв от районната подстанция 110/20 кв “Г.Делчев”, включена двустранно в мрежата
110 кв, което повишава сигурността на захранването в авариен режим. Инсталираната
мощност в подстанциятя е 2х25 мва.
Основни изводи за инфраструктурното развитие на територията на МИГ – Гоце
Делчев – Гърмен – Хаджидимово
 Необходимост от подобряване на инфраструктурата за използване на водните
ресурси за поливно земеделие, както и селстостопанските пътища;
 Необходимост от модернизация на Вик системите в почти всички населени
места, вкл. изграждане на пречиствателни съоръжения.
 Необходимост от подобряване състоянието на уличната и пътната мрежа в някои
населени места на територията на МИГ.
 Необходимост от увеличаване и поддържане на зелените площи в някои от
населените места.

7. Социална сфера
A. ОБРАЗОВАНИЕ
В структурата на населението на община Гоце Делчев по образование (представена погоре в настоящия анализ), най-висок е делът на притежаващите средно образование –
40,6% (при 37,9% за страната), следван от населението с основно образование – 31,6%
(за сравнение - 27,5% е за страната) и от населението с начално, незавършено начално
образование и групата на никога не посещавали училище – 14,61% (при 18,4% за
страната). Жителите на общината с висше университетско и висше колежанско
образование са 13,02% (при 14,1% за страната). Броят на жителите на общината, които
никога не са посещавали училище, не са завършили начално образование или са само с
начално образование е общо 4227 души, което е 14,61% от общия брой на населението
в общината.
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Образованите но територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е
представено от обекти за предучилищно образование, общо-образователни
училища и професионални гимназии. На територията на МИГ няма висши учебни
заведения.
Община Гоце Делчев разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с оптимална
за досегашните потребности структура на общото образование е и професионална
подготовка. Предучилищното образование се осъществява в детските градини.
Предучилищното възпитание и подготовка се осъществява в 1 детска ясла, 10 детски
градини и в полудневни и подготвителни групи в някои училища в селата. Общият
брой на децата, обхванати от предучилищното възпитание и подготовка, за 2012 г. е 1
435. Материалната база (сграден фонд, обзавеждане), използвана за нуждите на
предучилищното възпитание на децата, е на сравнително добро равнище. По данни на
МОМН и Регионален инспекторат по образованието в община Гоце Делчев
функционират 14 училища, 7 от които се намират в общинския център. В община Гоце
Делчев има 9 основни училища, 1 средно общообразователно училище, 2 професионални
гимназии, 1 помощно училище и Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителски грижи, които обхващат общо близо 5000 ученици. 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
краища на страната. Наблюдава се тенденция на трайно намаляване на броя на
учениците в училище за периода 2007 – 2011г., редуциране има и в броя на
паралелките, но броят на училищата се запазва.
На територията на община Гърмен функционират 2 средно общообразователни
училища и 6 основни училища, обхващащи над 1500 ученици. Динамиката на
учениците и характеристиките на селищната мрежа, притежават потенциал за
развитието на средищни училища. Въпреки социалните проблеми, провокирани от
свиването на образователната мрежа, се реализират ползи от пренасочване на
ограничените бюджетни ресурси към качествено подобряване на образователния
процес, чрез разширяване на чуждоезиково обучение и подобрен достъп до
информационни технологии. Броят на Целодневните детски градини е 3 – в селата
Гърмен, Долно Дряново и Рибново /с филиал в село Осиково/, а Обединени детски
заведения има в с. Огняново, с филиали в Горно Дряново, с. Дебрен и с. Дъбница. Част
от сградите на училищата и детските градини са санирани и са с подобрена материална
база. Всички училища са с оборудвани компютърни кабинети. Необходимо е
изграждане и подобряване на детски и спортни площадки и подмяна на оборудването.
Недостигът на средства затруднява осъвременяването на спортните бази в училищата.
Необходимо е търсене на варианти и възможности за безвъзмездно външно
финансиране на образователната инфраструктура.
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В община Хаджидимово има 5 функциониращи училища и 3 целодневни детски
градини: Качествените характеристики на инфраструктурата на образованието
(детските заведения и училищата) показва, че сградният фонд е в задоволително
състояние. Текущи ремонти се извършват ежегодно.
Част от образователните обекти в трите общини са ремонтирани и обновени с
общински и европейски средства в периода 2007-2013 г., но все още на територията
на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово има голям брой училища и детски
градини, които са в незадоволително състояние и имат нужда от обновление,
модернизиране и доставка на оборудване и обзавеждане с цел удовлетворяване на
потребностите на децата и учениците.
B. СОЦИАЛНА СФЕРА
На територията на трите общини от МИГ се предоставят и са планирани за
предоставяне, съгласно Областната стратегия за развитие на социалните услуги на
област Благоевград 2014-2020, услуги, съгласно следващата таблица:
Таблица 18: Налични и планирани социални услуги на територията на МИГ
№

1.

2.

Планирани нови услуги или
разширение на съществуващи услуги
Община Гоце Делчев
1. Център за обществена подкрепа. Центърът
обслужва общините Гоце Делчев, Гърмен,
Планира се разширение на капацитета му
Сатовча и Хаджидимово. Към 2015 г. е с
до 60 места.
капацитет 40 места,
Дневен център за деца с увреждания,
обслужващ общините Гоце Делчев и Гърмен, с капацитет 50 места.
Налични услуги

-

Център за социална рехабилитация и
интеграция, с капацитет 30 места

4.

-

Кризисен център за деца и лица
пострадали от насилие, трафик или друга
форма на експлоатация, капацитет 10
места

5.

ДДЛРГ за деца от 1 до 13 клас, обслужващ
всички общини от областта с капацитет 40
места

6.

Преходно жилище за деца, лишени от
родителска грижа с капацитет 8 места
(налична)

3.

услуга за трансформация

-
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7.

-

Център за настаняване от семеен тип
(нова планирана услуга) за деца,
настанени на постоянен престой в ДДЛРГ
с капацитет 15 места.

8.

Дневен център за възрастни с увреждания,
капацитет 30 места

-

9.

-

ЦСРИ (център за социална
рехабилитация и интеграция) с капацитет
30 честа – нова

10.

ЦНСТ (център за настаняване от семеен тип)
за хора с умствена изостаналост, капацитет
14 места

ЦНСТ за хора с психични разстройства,
капацитет 14 места

11.
12.

Дом за стари хора – Гоце Делчев, капацитет
24 места

-

13.

Център за настаняване от семеен тип,
капацитет 14 места

-

14.

-

Бюро за социални услуги
Община Гърмен

15.

Дневен център за възрастни с увреждания в
с. Марчево, община Гърмен, капацитет 20
места

-

16.

Център за социални услуги “Вяра, Надежда и
Любов” в село Марчево

-

17.

-

Дневен център за стари хора, капацитет
12 места

18.

-

19.

Защитено жилище, капацитет 8 места

Дом за стари хора, капацитет 20 места

-

Община Хаджидимово
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20.

21.

Дневен център за стари хора, капацитет 20
места










-

Цялата територията на МИГ
Здравни медиатори
Домашен социален патронаж
Обществена трапезария
Клуб на пенсионера
Разширяване на услугите
Клуб на инвалида
Заместваща грижа
Личен асистент
Социален асистент
Домашен патронаж

Източник: Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Благоевград
2014-2020 г.

Социалните услуги на територията на МИГ са сравнително добре развити, като са
идентифицирани нужди от разширяване или разкриване на нови услуги, съгласно
общинските планове за развитие и областната стратегия за развитие на социалните
услуги. Социалните услуги са насочени към социално включване на уязвимите групи, с
цел да се избегне риска от социална изолация.
На територията на МИГ са регистрирани общо 2133 лица с увреждания, от които поголямата част са от община Гоце Делчев.
Видове увреждания

Общ брой

Разпределение на лицата с трайни увреждания
по възрастови групи
до 18 години
от 18 до 65
над 65 години
/брой/
години /брой/
/брой/

Лица с физически
увреждания

615

41

343

231

Лица със сензорни
увреждания

277

26

152

99

Лица с интелектуални
/умствени увреждания/

256

31

188

37

Лица с друг вид
увреждания

985

35

577

373

2 133

133

1 260

740

Общ брой лица с
увреждания – МИГ

Таблица 19: Лица с увреждания на територията на МИГ, 2015 г.
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C. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Здравеопазването на територията на МИГ е осигурено от добре развита мрежа на
болнична и доболнична помощ, като централна роля има здравната инфраструктура в
гр. Гоце Делчев, която обслужва и съседните общини.
Болничната помощ в община Гоце Делчев е представена от Многопрофилна болница
за активно лечение “Иван Скендеров”. Тя изпълнява надобщински функции и
обслужва населението и на съседните три общини - Сатовча, Гърмен и Хаджидимово.
Болницата разполага със 185 легла, разпределени в 11 отделения. В болницата
функционира и консултативно-диагностичен блок с медико-диагностична лаборатория.
Доболничното обслужване в община Гоце Делчев се осъществява от 27 лекарски
практики, от които 21 в града и 6 в селата, 22 стоматологични практики, 1 общински, 1
частен медицински център, както и частна хирургична клиника /СХБАЛ/, регистрирани
са и 3 медицински центъра, както и лекарски практики в почти всички села и
стоматологични практики в две от селата на общината. Филиалът за спешна
медицинска помощ - Гоце Делчев обслужва населението от общините Гоце Делчев,
Гърмен, Сатовча и Хаджидимово. Разполага с 3 специализирани автомобила и 32 души
персонал.
На територията на община Гърмен не функционират здравни заведения. Населението
на община Гърмен ползва специализирана болнична помощ в съседната община Гоце
Делчев. Регистрираните лекарски практики в общината са 7, а стоматологичните
практики 6. Проблеми са идентифицирани в най-малките населени места, в които
липсват лекарски и стоматологични практики, както и незаетите индивидуални
практики, което ограничава достъпа до качествена и бърза медицинска помощ.
необходима е и модернизация на част от технологичното оборудване в наличните
здравни кабинети.
В община Хаджидимово също не функционират здравни заведения, здравеопазването
е представено с дейности на извънболничната лечебна дейност. Стоматологичното
обслужване на населението се извършва от 7 практики със седалище в общинския
център, с. Абланица и с. Копривлен. Лекарски и стоматологични практики за
специализирана медицинска помощ не са разкрити в община Хаджидимово. Услуги от
лекари-специалисти жителите на общината получават в гр. Гоце Делчев.
D. КУЛТУРА
Наличието на богато културно-историческо наследство на територията на района
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.
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На територията на община 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.
В отдел ”Археология” се съхраняват 1500 музейни единици. Читалище "Просвета" в
гр. Гоце Делчев е създадено през 1865 година в епохата на националното Възраждане
под името "Зора". 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
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
осветителна и озвучителна техника. От 1994 год. към Дома на културата е създадена
детска вокална група “Усмивка”. 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. Провежда се
фестивал на класическата китара. 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 ”Николина Чакърдъкова”,
осъществява проекта „Родино моя”, който има за цел да представи фолклорното ни
богатство на българите зад граница и на чужденците. Неврокопският ансамбъл за
народни песни и танци е 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 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.Мосомище, антични археологически
паметници край с.Баничан и други.
В община Гърмен читалищата са традиционни самоуправляващи се български
културно-просветни сдружения.
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Основните дейности, които извършват, са свързани с поддържане на библиотеки,
читални, електронни информационни мрежи, развиване и подпомагане на
любителското художествено творчество, организиране на школи, кръжоци, курсове,
клубове, празненства, чествания и младежки дейности, събиране и разпространяване на
знания за родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона
за културното наследство, предоставяне на компютърни и интернет услуги.
Културната дейност в община Гърмен се осъществява основно от 9-те читалища,
разположени в общинския център Гърмен и в селата Горно Дряново, Дебрен, Долно
Дряново, Дъбница, Ковачевица, Огняново и Рибново. Всяко от тях разполага с
функционираща библиотека. Те развиват предимно библиотечна дейност,
художествена самодейност и школи по изкуства. Главните проблеми пред тях са
свързани с липсата на достатъчно финансови средства за разнообразяване на
дейностите и осигуряване на качеството им, амортизиран сграден фонд, недостатъчна и
остаряла материално-техническа база и инвентар за осъществяване на дейността.
Културният потенциал на общината се допълва от наличието на редица
археологически, културно-исторически и архитектурни обекти.
В община Хаджидимово Културните дейности в общината се реализират основно в
читалищата. Читалища има в гр. Хаджидимово и селата Абланица и Копривлен.
Читалищната дейност е с комплексен характер и включва основно библиотечна дейност
и разнообразно любителско творчество (художествена самодейност). С дейността си
читалищата са се превърнали в единствените културни средища в населените места от
общината. Благодарение на тях се създават възможности за съхраняване на културните
обичаи и традиции, които често се представят с нови форми. Във всички читалища
функционират читалищни библиотеки. В общината недвижими паметници на
културата са 2411 и включват тракийски некрополи, църкви и манастири, тракийски
крепости, антични селища и др. Обектите имат потенциал за развитие чрез инвестиции
и реставрация на част от тях, създаване на база данни, музеи и етнографски сбирки и
др.
Територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово се характеризира с
богато културно-историческо наследство, което обаче не е достатъчно
оползотворено и се нуждае от действия по съхранение и популяризиране на
основните забележителности, местни традиции, обичаи и др., вкл. с цел развитие
на туризма. Налице е незадоволително състояние на материално-техническата
база в читалищата, които са основен двигател на културния живот, и в трите
общини.
E. 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. На територията на града
функционира общински стадион.
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Спортните клубове развиват дейност основно в базата на образователните институции,
тъй като в града няма изградена многофункционална спортна зала. Редица спортни
обекти се нуждаят от модернизация и подобряване на състоянието. На територията на
община Гърмен функционират шест аматьорски футболни клуба. Общината разполага
със стадиони в общинския център – село Гърмен и селата Дъбница, Огняново, Дебрен,
Горно Дряново, Ореше и Рибново, плувен басейн в с. Огняново. Спортната
инфраструктура в общината и в училищата има нужда от подобряване и подмяна,
както и разнообразяване на спортните съоръжения за различни дисциплини.
Спортните клубове в община Хаджидимово са основно в сферата на футбола. Към
футболните игрища като спортната инфраструктура следва да се отчитат и спортните
обекти в училищата. В с. Абланица има изграден училищен физкултурен салон, който е
в много добро състояние.

8. Екологично състояние
В община Гоце Делчев не са регистрирани нарушения на нормите за допустимите
емисии на вредни вещества в атмосферата, както и съществени емисии на главните
парникови газове. 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. 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.
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.
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Подобряването на ефективността на действащите пречиствателни станции, с каквито
разполагат няколко предприятия в града, ще подобри екологичното състояние на
водите.
Няма информация за екологични проблеми, свързани с наднормени нива на шума,
влошена радиационна обстановка или вредни йонизиращи лъчения.
Установена е система на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, както и
разделно събиране на отпадъците и повторното изкупуване на рециклируемите
отпадъци (метали, хартия и картон и пластмаси). Битовите отпадъци се депонират на
регионално депо, обслужващо и общините Гърмен и Хаджидимово, в което предстои
изграждането на сепарираща, компостираща инсталация и инсталация за третиране на
строителни отпадъци.
Територията на община Гърмен се характеризира с добри показатели по отношение
състоянието на околната среда. Едно от предимствата на общината е чистата природа,
което е предпоставка за производствени и селскостопански дейности в екологично
запазена среда.
Наблюдава се тенденция към увеличаване на емисиите на вредни вещества и
замърсяването от транспорта. Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и
износването на голяма част от моторните превозни средства, представляват
неблагоприятна перспектива за влошаване на екологичните характеристики на въздуха
в прилежащите на пътните артерии райони. За запазване качеството на въздуха е
необходимо да се предприемат действия за осигуряване на нови енергийни източници
за промишлеността, обществения сектор и бита.
Водните ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни и
подземни води. Повърхностните са река Места и нейните родопски притоци Канина и
Дъбнишка река (Върбица). Най-големи количества пресни подземни води се
акумулират в речните пясъци и чакъли от ниските тераси на река Места и притоците й.
В долината на река Канина на около 1 км североизточно от село Огняново има 17 топли
минерални извора. Почти всички извори са с аналогичен химичен състав хидрокарбонатно-сулфатни, калциево-натриеви с минерализация от 0.23 до 0.28 g/l.
Характерно за тези води е повишеното съдържание на флуор - от 3.5 до 4.5 mg/l.
Химическо замърсяване на почвите в общината не е регистрирано.
Площите, разрушени от водна ерозия, са сравнително малко, за което решаващо
значение има високата лесистост на територията. За пречистване на отпадъчните води
е необходимо изграждане на ПСОВ. За подобряване качеството на питейната вода е
необходимо за всички населени места на общината да се проектират и изградят
пречиствателни съоръжения, съгласно нормативните изисквания.
Общото състояние на почвите в община Гърмен е добро. Степента на замърсяване и
деградиране на почвите в голяма степен е обусловена от дейностите в промишлеността,
неефективното земеделие, естествените процеси (водна ерозия, други екзогенни
фактори), експлоатацията на природни богатства и изхвърлянето на отпадъците.
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На територията на община Гърмен се генерират основно битови отпадъци. Значителен
е делът на отпадъците от селскостопанска дейност – животинска тор, растителни
отпадъци и др. В община Гърмен се извършва разделно събиране на отпадъци.
Отпадъците се депонират на регионалното депо в град Гоце Делчев.
Община Гърмен не е подложена на голям шум. Територията е сравнително тиха.
Основният шум в община Гърмен е причинен от транспорта.
На територията на община Гърмен радиационната обстановка се следи от отговорната
структура на “Гражданска защита”. Към момента няма данни за нейонизиращи лъчения
и влияние върху хората и околната среда.
Зелените площи заемат територия от 120,400 дка и са недостатъчни като брой за
общината. Това обаче, не създава сериозни екологични проблеми на населението,
защото територията е със силно развита растителност и многобройни планински и
полупланински зони. Основният проблем преди всичко се състои в това, че
поддържането на парковете и градините в населените места е недостатъчно.
Община Хаджидимово попада в районите, в които нивата на един или няколко
замърсители не превишават долните оценъчни прагове. Замърсяването на въздуха се
дължи основно на бита, при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а
така също и на автотранспорта. Промишлената дейност в общината е силно ограничена
и не води до сериозно замърсяване на въздуха. Не се установява тенденция за промяна
в качествата на атмосферния въздух през периода на действие на ОПР. Общината се
характеризира с много добри качества на атмосферния въздух. Слабо развитата
производствена дейност е предпоставка за ограничено замърсяване на водните ресурси
в общината. По-голямо е замърсяването в населените места. Общото състояние на
почвите в района е добро. Наблюдава се частична ерозия в близост до реките и
водосборите на околните хълмове при проливни дъждове.
Няма установено
замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители и препарати за растителна
защита, с тежки метали и металоиди. На територията на община Хаджидимово няма
значими източници на шум, определени като такива в Закона за защита от шума в
околната среда.. Съществуващите шосейни артерии не могат да бъдат класифицирани
като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на
шумовото натоварване на околната среда. Те създават шумово натоварване само по
прилежащите на тези пътища териториии. Не е регистрирано повишаване на
радиологичните показатели на наблюдаваните компоненти на околната среда.
Генерираните битови отпадъци се депонират на регионалното депо в град Гоце Делчев.
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III. SWOT анализ
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Силни страни


Слаби страни

Благоприятно географско положение и близост до Българогръцката граница, ГКПП Илинден и пристанището на
Кавала, като предпоставка за засилено трансгранично
сътрудничество и икономически връзки.




Отдалеченост на региона от транспортно-географска гледна
точка от основното пространство на урбанизираните
центрове в страната.
Високи нива на безработица в някои части от територията на
МИГ.
Миграция на младо и образовано население.



Богати водни ресурси, включително минерални води.





Благоприятни условия за развитие на селското стопанство –
растениевъдство и животновъдство, на голяма част от
територията на МИГ



Незадоволително състояние на някои от здравните и
спортните обекти.



Богато културно-историческо
туристически потенциал



Незадоволително състояние на пътната и улична мрежа в
някои части от територията на МИГ.



Наличие на добър природо-туристически потенциал,
включително добре развита мрежа от защитени територии,
резервати и зони с голямо биологично и ландшафтно
разнообразие.



Раздробеност
и
ниска
земеделските стопанства.



Неразвит сектор на животновъдството
материално-техническа база и технологии.



Недостатъчно развита хранителна промишленост.



Благоприятна образователна структура на населението в
градовете от МИГ, добра обезпеченост с образователни
заведения и преподаватели в община Гоце Делчев.

Символично присъствие на високотехнологични, експортноориентирани и иновативни производства с висока добавена
стойност.



Превес на отрасли с ниска производителност и ефективност.

Сравнително благоприятни демографски характеристики на



Ниска






наследство,

с

висок

Богати културни и спортни традиции, организиране на
регионални и национални мероприятия и събития.

конкурентоспособност

конкурентоспособност

на

–

земеделския

на

остаряла

сектор,
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населението, в сравнение със средните за страната, които
представляват потенциал за социално-икономическото
развитие и разнообразяване на икономическата дейност на
територията на МИГ.


Добра образователна структура на населението в градовете
на територията на МИГ, добра обезпеченост с
образователни
заведения
и
преподаватели
(вкл.
професионални гимназии), което е предпоставка за развитие
на по-високотехнологични и интензивни на знание
икономически сектори.



Добра обезпеченост със социална, здравна и образователна
инфраструктура.



Добри нива на икономическа активност на градското
население.



Наличие на активни предприятия във всички категории
(мирко, малки, средни и големи предприятия) на
територията на МИГ.



Продължаващо развитие на икономиката на МИГ в сектора
на преработваща промишленост.



Наличие на разнообразни специалности в гимназиите, с
потенциал за удовлетворяване на нуждите на местния
бизнес.



Липса на големи концентрации на малцинствени групи със

остаряла материално-техническа база и технологии.


Незадоволително състояние на материално-техническата
база в читалищата.
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специфични проблеми и социални потребности в поголямата част от територията.


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 предприемачески структури, насърчаващи
бизнеса и трансграничните връзки със съседните страни.



Добра система за управление на отпадъците– наличие на
регионално депо за битови отпадъци, отговарящо на
съвременните изисквания; организирано сметосъбиране и
сметоизвозване,
въведена
система
за
разделно
сметосъбиране и изкупуване на рециклируеми отпадъци.



Добри екологични характеристики (въздух, почви, шум,
ниско замърсяване), които позволяват развитие на
екологично земеделие и туризъм.
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


Възможност за оползотворяване на стратегическото
местоположение
от
гледна
точка
развитие
на
трансграничното сътрудничество с Гърция - наличие на
ГКПП в близост до региона, близост до пристанището

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

78

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, Под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”









националния бюджет за реализация на местните планове и
стратегии за развитие.
Изоставане в технологичното обновление и изграждане на
производствена
структура
с
висок
дял
на
високотехнологични
и
иновативни
отрасли
в
преработващата промишленост и земеделието.
Миграция на младо и образовано население от територията
на МИГ.
Недостатъчна активност за усвояване на средствата по
програми на ЕС за развитие на бизнеса.
Недостатъчно развити трангранични връзки.
Задълбочаване на миграционните процеси.
Влошаване на възрастовата структура на населението в
някои части на територията МИГ.

Кавала, Гърция.


Значителен горски фонд, който позволява развитие на
целогодишен туризъм и отдих, ловен туризъм, паша за
добитък, добив на сено и листников фураж, добив на билки,
лечебни растения, горски плодове, гъби, и др.



Възможности за развитие на водните ресурси (р. Места,
минералните извори, езерата и водоемите) за развитие на
водни спортове и спортен риболов, както и балнеотуризъм.



Разнообразни природни забележителности и защитени
територии с представители на редки и изчезващи видове,
които са база за развитие на екологичен туризъм,
орнитологичен и опознавателен туризъм.



Възможност за оползотворяване на разнообразието от
материални и нематериални културно-исторически ресурси
за туристически цели, вкл. чрез реставрация, изследвания,
оптимизиране на достъпа до тях, популяризиране и
експониране.



Развитие на потенциала от висок предприемачески дух,
натрупани традиции в отраслите на преработващата
промишленост (лека, текстилна, шивашка, обувна и др.) и
привлечени чуждестранни инвеститори.



Възможности за повишаване конкурентоспособността на
селското стопанство чрез окрупняване на стопанствата и
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модернизация на техническата база, въвеждане на нови
стандарти и пазарно ориентиране на производствата,
включително чрез фондове на ЕС.


Въвеждане на нови високотехнологични и иновативни
производства с висока добавена стойност и експортен
потенциал в местната икономика.



Мобилизиране на местната инфраструктура и организации в
подкрепа на бизнеса.



Развитие на високия потенциал за развитие на екологично
земеделие, включително чрез фондове на ЕС.



Подобряване на инфраструктурата за използване на водните
ресурси за поливно земеделие, както и селстостопанските
пътища.



По-активно развитие и модернизиране на хранителната
промишленост (преработващи предприятия) за земеделската
продукция
–
в
секторите
мляко,
месо,
зеленчукопроизводство, трайни насаждения, производство
на билки и др., включително чрез фондове на ЕС.



Възможности за
модернизация на сектора на
животновъдството, с внердяване на нови технологии,
автоматизация и пазарно ориентиране чрез фондове на ЕС.



Развитие на местните занаяти с туристическа цел.
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Възможност за сътрудничеството между бизнеса и местните
професионални гимназии и образователни центрове.



Възможности за разширяване на покритието и въвеждане на
нови социални услуги, на базата на вече разработените
планове, с цел социално включване на уязвимите групи и
избягване на риска от социална изолация.



Оползотворяване на възможностите за партньорство с
неправителствения сектор за предоставяне на социални
услуги.



Оптимизиране на здравното обслужване в някои по-малки и
отдалечени населени места.



Подобряване на материалната база в някои образователни
обекти на предучилищното и училищното образование.



Необходимост от подобряване на материално-техническата
база на читалищата.



Мобилизиране на местната общност в популяризиране на
района и поддържане на материалното и нематериалното
културно-историческо наследство чрез организиране на
фестивали, туристически изложения, панаири и експозиции
и участия в такива на национално и международно ниво,
туристическа информация и реклама, промотиране и
популяризиране на културно-историческото наследство и
местните занаяти, обичаи и обреди чрез организиране на
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иновативни събития с участие на туристи.


Необходимост от модернизация на ВиК системите в почти
всички населени места, вкл. изграждане на пречиствателни
съоръжения.



Необходимост от подобряване състоянието на уличната и
пътната мрежа в някои населени места.



Необходимост от увеличаване и поддържане на зелените
площи в някои от населените места.



Необходимост
от
подобряване
инфраструктура, вкл. в училищата.



Необходимост от 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.

на

спортната
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IV. Анализ на нуждите и потенциала за
развитие на територията
В рамките на този анализ се обобщава наличния потенциал на територията на МИГ –
Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, сравнителните предимства и степента на
оползотворяването им. Нуждите и потенциалът за развитие на територията на МИГ
могат да се обобщят в следните направления:
1) Потенциал на природните,
региона:

културни ресурси и местоположението на



Възможност за оползотворяване на стратегическото местоположение от гледна
точка развитие на трансграничното сътрудничество с Гърция - наличие на ГКПП
в близост до региона, близост до пристанището Кавала, Гърция.



Добри екологични характеристики (въздух, почви, шум, ниско замърсяване),
които позволяват развитие на екологично земеделие и туризъм.



Значителен горски фонд, които позволяват развитие на целогодишен туризъм и
отдих, ловен туризъм, паша за добитък, добив на сено и листников фураж, добив
на билки, лечебни растения, горски плодове, гъби, и др.



Възможности за развитие на водните ресурси (р. Места, минералните извори,
езерата и водоемите) за развитие на водни спортове и спортен риболов, както и
балнеотуризъм.



Разнообразни природни забележителности и защитени територии с
представители на редки и изчезващи видове, които са база за развитие на
екологичен туризъм, орнитологичен и опознавателен туризъм.



нужда от оползотворяване на разнообразието от материални и нематериални
културно-исторически ресурси за туристически цели, вкл. чрез реставрация,
изследвания, оптимизиране на достъпа до тях, популяризиране и експониране.

2) Потенциал за икономическо развитие - селско стопанство, промишлен
сектор, сектор на услугите:


Развитие на потенциала от висок предприемачески дух, натрупани традиции в
отраслите на преработващата промишленост (лека, текстилна, шивашка, обувна
и др.) и привлечени чуждестранни инвеститори.



Необходимост от повишаване на конкурентоспособността на селското
стопанство чрез окрупняване на стопанствата и модернизация на техническата
база, въвеждане на нови стандарти и пазарно ориентиране на производствата.



Необходимост от въвеждане на нови високотехнологични и иновативни
производства с висока добавена стойност и експортен потенциал в местната
икономика.
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Благоприятна възрастова и образователна структура на населението, което
представлява потенциал за развитие на перспективни икономически сектори.



Развитие на наличната инфраструктура и организации в подкрепа на бизнеса.



Оползотворяване на високия потенциал за развитие на екологично земеделие.



Подобряване на инфраструктурата за използване на водните ресурси за поливно
земеделие, както и селстостопанските пътища.



Необходимост от по-активно развитие и модернизиране на хранителната
промишленост (преработващи предприятия) за земеделската продукция – в
секторите мляко, месо, зеленчукопроизводство, трайни насаждения,
производство на билки и др.



Необходимост от модернизация на сектора на животновъдството, с внердяване
на нови технологии, автоматизация и пазарно ориентиране.



Наличие на разнообразни природни и културно-исторически дадености и
традиции за развитие на туризъм.



Наличие на професионални училища, които генерират подготвени кадри за
някои бизнес сектори.



Секторът на услугите има висок потенциал за развитие чрез туризма, търговията
и услугите и развитието на местните занаяти.

3) Потенциал за развитие на социалната сфера, в т.ч. образование,
здравеопазване, човешки ресурси, култура и спорт:


Сравнително благоприятни демографски характеристики на населението, които
представляват
потенциал
за
социално-икономическото
развитие
и
разнообразяване на икономическата дейност на територията на МИГ.



Добра образователна структура на населението, добра обезпеченост с
образователни заведения и преподаватели (вкл. професионални гимназии), което
е предпоставка за развитие на по-високотехнологични и интензивни на знание
икономически сектори.



Необходимост от засилване сътрудничеството между бизнеса и местните
професионални гимназии и образователни центрове.



Добро покритие със социални услуги, наличие на ясни планове за разкриване на
нови и разширяване на съществуващите социални услуги.



Оползотворяване на възможностите за партньорство с неправителствения сектор
за предоставяне на социални услуги.



Идентифицирани са нужди от оптимизиране на здравното обслужване в някои
по-малки и отдалечени населени места.
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Идентифицирани са нужди от подобряване на материалната база в някои
образователни обекти на предучилищното и училищното образование.



Необходимост от социално включване на уязвимите групи с цел да се избегне
риска от социална изолация.



Необходимост от подобряване на материално-техническата база на читалищата.



Потенциал от богати културни и спортни традиции, включително материално и
нематериално културно-историческо наследство, което е предпоставка за
развитие на културно-исторически туризъм и провеждане на мероприятия за
съхранение на местния бит и култура.



Необходимост от мобилизиране на местната общност в популяризиране на
района и поддържане на материалното и нематериалното културно-историческо
наследство чрез организиране на фестивали, туристически изложения, панаири и
експозиции и участия в такива на национално и международно ниво,
туристическа информация и реклама, промотиране и популяризиране на
културно-историческото наследство и местните занаяти, обичаи и обреди чрез
организиране на иновативни събития с участие на туристи.

4) Потенциал за развитие на инфраструктура:


Необходимост от модернизация на ВиК системите в почти всички населени
места, вкл. изграждане на пречиствателни съоръжения.



Необходимост от подобряване състоянието на уличната и пътната мрежа в някои
населени места.



Необходимост от увеличаване и поддържане на зелените площи в някои от
населените места.



Необходимост от подобряване на спортната инфраструктура, вкл. в училищата.



Необходимост от 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.

V. Идентифицирани групи от заинтересовани
лица на територията на МИГ
Заинтересованите страни в процеса на подготовката и прилагането на Стратегията за
ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово са лица и организации със
съвпадащи интереси и възможности, свързани с бъдещото реализиране на Стратегията
за ВОМР, вкл. като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на
резултати от нейното изпълнение.
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Съгласно горното, за идентифициране на групите заинтересовани страни от
разработването и прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ са формулирани
следните критерии:
1. Да са лица и организации от територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово – да имат седалище и обхватът на дейността им да е в една от
трите общини, и
2. Да имат общ/съвпадащ косвен или пряк интерес от прилагането на
Стратегията за ВОМР, като:
а) са свързани с реализирането на целите на Стратегията за ВОМР, като се
ползват косвено от прилагането на проектите (чрез подобрената среда, покачествени услуги, работни места и т.н.). или
б) са потенциални преки бенефициенти по Стратегията за ВОМР.
Въз основа на проведените проучвания са идентифицирани няколко групи
заинтересовани страни в трите основни сектора, въвлечени в подготовката на
Стратегията за ВОМР, по смисъла на Наредба 22 от 14 декември 2015 г., както следва:
 Публичен сектор – включва общинската администрация, кметове и кметски
наместници, общинския съвет, както и публични лица, които получават
финансиране от държавния или общинския бюджет.
В контекста на подготовка и прилагане на стратегията МИГ взаимодейства с редица
децентрализирани поделения на държавната администрация/различни министерства
(като Областна администрация, ОД „Земеделие“, ОД „ДФЗ“, РИОСВ и др.), които също
са част от публичния сектор по смисъла на Наредба 22. Тези институции в повечето
случаи отговарят за по-голяма територия и обхващат по няколко общини. Тяхната роля
има административен характер, те нямат специфичен ограничен в територията на МИГ
– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово интерес и не са част от местната общност за
конкретната територия. Те са важни партньори на МИГ в различни аспекти, но не
могат да се разглеждат като заинтересовани страни в процеса на прилагане на Водено
от общностите местно развитие.
 Стопански сектор – включва групи лица, регистрирани да извършват дейност
по Търговския закон или по Закона за кооперациите; организации, обединяваща
и защитаващи техни интереси, както и физически лица, осъществяващи
стопанска дейност (ЕТ, Закон за занаятите).
 Нестопански сектор – включва групи лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ или по
Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като
представители на този сектор (напр. представители на неформални
групи/клубове, самодейци и др.).
На основата на горепосочените критерии и условия за приложимите сектори са
формулирани следните основни видове и групи заинтересовани страни на територията
на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, посочени по-долу, съобразно ролята
им при изготвянето на Стратегията:
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потенциални бъдещи бенефициенти на проекти към Стратегията (имайки
предвид допустимите бенефициенти по мерките, които могат да бъдат включени
от ПРСР и от другите участващи в подхода ВОМР програми);
партньори в подготовката на Стратегията, които предоставят изходна
информация за нейното разработване и участват в дискусиите с обсъждане на
проблемите и нуждите на територията и дават мнение по приложимостта и
потенциала на мерките, предложени за включване в Стратегията, без да бъдат
потенциални бенефициенти .

Основна заинтересована група
Стопански сектор
1. Земеделски производители

Роля в изготвянето на Стратегията

Потенциални бенефициенти (по ПРСР)
и партньори
2. Предприятия в сектори извън земеделието Потенциални
бенефициенти
(микропредприятия и МСП)
(микропредприятия по ПРСР и МСП по
ОПИК, вкл. по ОПРЧР) и партньори
Нестопански сектор
3. Читалища и др. културни организации
Потенциални бенефициенти (по ПРСР и
ОПРЧР) и партньори
4. Организации в сферата на социалното Потенциални бенефициенти (по
включване на маргинализирани общности ОПРЧР) и партньори
5. Неправителствени организации в други Потенциални бенефициенти (по ПРСР,
сфери (туристически сдружения, спортни ОПРЧР и ОПОС) и партньори
клубове, еко-организации, обучителни
организации, местни поделения на
вероизповеданията и др.)
Публичен сектор
6. Местна
администрация
(общинско Потенциален бенефициент (по ПРСР и
ръководство, общинска администрация, ОПОС) и партньори
общински съветници, кметове на села и
кметски наместници)
Таблица 20: Групи заинтересовани страни
В допълнение, като партньори в процеса на разработване на Стратегията взеха участие
и следните групи заинтересовани страни:
Допълнителна заинтересована група
Роля в изготвянето на Стратегията
1. Граждански
сектор
(пенсионери, Партньори
безработни лица и др.)
2. Образователни и здравни заведения
Партньори
3. Местни институции (Бюро по труда, Партньори
дирекция
социално
подпомагане,
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Допълнителна заинтересована група
регионална дирекция по горите, общински
служби по горите, ТСБ и др.)

Роля в изготвянето на Стратегията

Всички групи заинтересовани страни бяха обхванати в процеса на изготвяне на
Стратегията чрез участие в анкетни проучвания, информационни и консултативни
срещи и обществени обсъждания с цел идентифициране на потенциални бенефициенти
към Стратегията и интерес към области на развитие, които да бъдат включени като
приоритети, цели и конкретни мерки в Стратегията за ВОМР. Резултатите от
проведените срещи и проучвания са включени в отделен доклад за нуждите,
очакванията и нагласите на заинтересованите страни, обхванати в процеса на
подготовка на Стратегията за ВОМР, в рамките на дейност 1 от настоящия договор.

VI. Идентифицирани уязвими и малцинствени
групи
При провеждане на настоящото проучване и проучването сред заинтересованите страни
са изследвани основните рискови групи на територията на МИГ – Гоце Делчев –
Гърмен – Хаджидимово и техните потребности, с цел формулиране на подходящи
мерки в Стратегията за ВОМР, които биха могли да доведат до удовлетворяване на
нуждите им. Извършен е и преглед на общинските секторни политики в областта на
социалните услуги и интеграционните дейности. Мнозинството от рисковите групи на
територията на МИГ са обхванати от социални услуги в домашна среда и общността,
вкл. от резидентен тип, а по отношение на идентифицираните дефицити са предвидени
мерки за тяхното преодоляване.
При провеждане на проучването не е установено наличието на малцинствени групи
на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, а са идентифицирани
следните основни уязвими и етнически групи, характерни за трите общини:
1. Етнически групи
Представителите на турската и ромската общност са основните етнически групи със
значително присъствие на територията на трите общини, на базата на данни от
проведеното Национално преброяване през 2011 г. и самоопределянето на лицата по
етнически признак. Броят на лицата, които са посочили, че принадлежат към турската
етническа общност е сравнително голям – двойно повече от данните на национално
ниво в съотношение към общия брой отговорили лица по време на проучването, за
разлика от ромите на територията на МИГ, които са малко по-малко в процентно
съотношение в сравнение с ромското население на национално ниво. Въпреки това,
обаче, ромската етническа група е идентифицирана като високо-рискова, поради
факта, че същата се среща с редица проблеми в трите общини по отношение на
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жилищна осигуреност и условия на живот, достъп до образование, достъп до социални
и здравни услуги, грамотност на населението, заетост и др.
Настоящото проучване потвърждава предвижданията на общинските планове за
действие на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за изпълнение на
интеграционните политики 2015 – 2017, насочени към изпълнение на следните
приоритети, идентифицирани като необходими за интегрирането на лицата от
рисковите етнически групи в пълноценния живот на общността:







образование;
здравеопазване;
жилищни условия;
заетост и социално включване;
върховенство на закона и недискриминация;
култура, спорт и медии.

Съгласно данните от националното преброяване през 2011, представени във фигура 25
„Етническа структура на населението в трите общини към 1.02.2011 г.“ по-горе в
анализа, най-много представители на ромската общност са съсредоточени в
община Гърмен, където съотношението им към общия брой на лицата, включени в
преброяването, е над два пъти по-голямо от средното съотношение за страната, като с
годините броят им се увеличава, за да достигне 1900 души през 2015 г. От тях около
700 са съсредоточени да живеят в квартал ”Кремиковци” – извън регулацията на село
Гърмен. Общината работи непрекъснато за повишаване на жизнения стандарт на
ромското население. В този квартал е извършена електрификация на квартала,
направено е външно водоснабдяване и канализация. Построен е и нов Социален център
със средства от бюджета на община Гърмен. В община Хаджидимово съотношението
на ромското население е по-малко, а в община Гоце Делчев е едва 1% от
самоопределилите се лица в проведеното преброяване на населението.
Ромско население по
възраст
Община Гоце Делчев
Община Хаджидимово

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Над 70

50
51

62
63

49
50

34
34

35
35

18
18

11
12

-

По отношение на възрастовата структура на ромското население (по данни от
интеграционните стратегии на общините), броят на ромите е най-голям между 10 и 19
годишна възраст, следвани от най-малките деца до 9 години и младежите от 20 до 29
години. Съсредоточаването на ромското население в малките възрастови групи
предполага предприемането на спешни действия за тяхната интеграция в
образователната система на страната и улеснен достъп до здравни и социални услуги,
от които имат нужда.
2.




Уязвими групи:
Лица и деца с увреждания;
Семейства с деца, вкл. деца с увреждания;
Самотноживеещи и стари хора.
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Общият брой лица с увреждания на територията на МИГ е 2 133, разпределени в
следните групи:
Видове увреждания

Общ брой

Разпределение на лицата с трайни увреждания по
възрастови групи
до 18 години
/брой/

от 18 до 65
години /брой/

над 65 години
/брой/

Лица с физически
увреждания

615

41

343

231

Лица със сензорни
увреждания

277

26

152

99

Лица с интелектуални
/умствени увреждания/

256

31

188

37

Лица с друг вид
увреждания

985

35

577

373

2 133

133

1 260

740

Общ брой лица с
увреждания – МИГ

Най-голям е броят на лицата с увреждания между 18 и 65 годишна възраст. Лицата с
увреждания представляват 4% от населението на МИГ и респективно от населението на
общините Гоце Делчев и Хаджидимово, като най-малък е делът им в община Гърмен
(3%). Най-много са лицата с увреждания между 18 и 65, следвани от лицата с
увреждания над 65 години, които обикновено изпадат в трудност от самообслужване,
вкл. поради напредналата им възраст и съпътстващи заболявания, поради което са
оценени като най-уязвимата група от лицата с увреждания.
По отношение на нуждите и потребностите на посочените уязвими групи, Стратегията
за ВОМР е съобразена с целите и предвижданията на областната стратегия и
общинските стратегии за развитие на социалните услуги на обхванатите общини до
2020 г., които предполагат съсредоточаване на инвестиции в следните приоритетни
области, обхванати в Стратегията за ВОМР:


Превенция и услуги за деца и семейства в риск;



Развитие на социалните услуги за социално включване на уязвимите
групи и лица в неравностойно положение;



Грижа за старите хора;



Развитие на човешките ресурси.

Съгласно Областната стратегия за развитие на социални услуги до 2020 г. е предвидено
разширяването на налични социални услуги в трите общини и разкриването на
следните нови социални услуги в община Гоце Делчев с обхват – цялата територия на
МИГ (като част от територията на област Благоевград):
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 Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за хора с психически
увреждания;
 Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга
форма на експлоатация;
 Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания.
Планирани са и следните нови социални услуги с обхват община Гоце Делчев:
 Обществена трапезария за самотно живеещи стари хора, пенсионери с ниски
доходи, хора с увреждания с ниски доходи и др.;
 Бюро за социални услуги за възрастни хора, самотни хора и хора с
увреждания;
 Социален асистент за лица с трайни увреждания, с тежки здравословни
състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами;
 Домашен помощник за лица с трайни увреждания, с тежки здравословни
състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами.
Планирани са и следните нови социални услуги с обхват община Гърмен:
 ЦНСТ за стари хора.
В трите общини от територията на МИГ се предоставят социални услуги на лицата с
увреждания и другите уязвими групи, но често тези услуги не са достатъчни и
голяма част от лицата в риск остават необхванати от системата за
подпомагане, вкл. услугите личен асистент и домашен помощник.
 Безработни лица.
През 2015 г. безработните лица на територията на МИГ– Гоце Делчев – Гърмен –
Хаджидимово са общо 3 264, като 89 от тях са с намалена работоспособност
(безработни лица с увреждания):
2015 г.
Община

Общо
безработни лица

От тях - с намалена
работоспособност

Процент от общия
брой безработни

Коефициент на
безработица

Гоце Делчев

1 321

41

3%

8,5%

Гърмен

1 131

38

3%

16,4%

813

10

1%

17,6%

3 264

89

3%

14,17%

Хаджидимово
Общо МИГ

Средното равнище на безработица на територията на МИГ (14,17%) е по-високо от
средното за област Благоевград (10.3%) и от средното за страната (9.1%), което
превръща безработните лица на територията на трите общини в една от основните
уязвими групи, за които е необходимо идентифицирането и включването на мерки за
преодоляване на техните нужди и потребности. В допълнение, 3% от безработните лица
от територията на МИГ са лица с намалена работоспособност, за които намирането на
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работа се превръща в сериозен проблем, особено в по-малките населени места, като
работните места са по-малко и са в ограничени сфери.
За да се отговори на нуждите и потребностите на безработните лица, вкл. безработните
лица с увреждания, са необходими продължителни и трайни действия, насочени към
предоставяне на обучения и мерки за улеснен достъп на уязвимите групи до пазара на
труда, вкл. осигуряване на временна заетост като стажуване, чиракуване и др.
Необходимо е планирането на дейности в Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев
– Гърмен – Хаджидимово, насочени към удовлетворяване на следните нужди и
потребностите на идентифицираните уязвими и етнически рискови групи,
посочени от заинтересованите страни по време на проведените срещи и анкетни
проучвания за изготвяне на стратегията:












Развитие на здравната превенция.
Отговорност към здравето сред млади хора, маргинализирани общности.
Разширяване на информираността и възможностите за социални услуги.
Придвижването на възрастни хора в центъра – тези, които се движат с помощни
средства.
Оборудване рампи, асансьори и други мерки за достъп на лица с увреждания до
обществени сгради и площи;.
Недостиг на средства за транспорт на ученици от ромски произход.
Подобрен достъп до работа на всички възрастови и социални групи.
Интеграция на малцинствени общности, вкл. роми и бежанци.
Подпомагане на безработни лица над 54 г.
Осигуряване на здравно и семейно консултиране на ромите.
Социално включване на хора с увреждания в тежко положение.

VII. Приложения
Приложение 1 – База данни с изходна информация за изготвянето на анализа.
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