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Представянето на икономическото състояние на регион Гоце Делчев 

включва четирите общини Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. 

Разработено е след взето решение №1 на заседание на Управителния съвет 

на Сдружение на предприемачите на 21.02.2011 г. 

Основните данни в представянето са предоставени от Националния 

статистически институт, Агенцията по заетостта, Търговски регистър, 

попълнени кратки анкети от по-големите фирми-членове на организацията, 

информация, предоставена от стратегическите документи на община Гоце 

Делчев, както и допълнителни проучвания и анализи на тенденциите в 

развитието на икономиката. 

То представлява ситуационен анализ на природните дадености, 

човешките ресурси, социално-икономическия напредък, целите и приоритетите 

за развитието на икономиката на община Гоце Делчев като елемент от 

развитието на страната и в частност на Югозападния планов регион. 

Представянето има характер на база данни за територията на Община 

Гоце Делчев и околните селища и отразява състоянието на нейното социално-

икономическо развитие в периода от 2009 до сегашния момент. Така се 

поставя началото на изследване, което в перспектива ще се прави всяка 

година и ще включва елементи на анализ на сравнени данни. 

 

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България по 

поречието на река Места. Районът е предимно планински и включва южните 

алпийски части на Пирин планина, а на североизток опира до планината 

Родопи. Територията на общината е 330.2 кв.км., като общинският център Гоце 

Делчев отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от 

столицата София. Най-близкото морско пристанище на Бяло море – гр. Кавала 

отстои на 95 км. Периферията на общината е съставена от 10 села, като най-

отдалеченото село е само на 22 км. от общинския център.  

Община Хаджидимово е разположена в Югозападна България, на 

територията на област Благоевград. На запад общината граничи с община 
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Сандански, на север – с Гоце Делчев и Гърмен, на изток – със Сатовча и на юг 

общинската граница съвпада с държавната граница на България с Гърция. 

Територията на общината обхваща най-южната част на източните склонове на 

Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните 

склонове на Дъбрашкия рид на Западните Родопи, и част от Гоцеделчевската 

котловина и долината на р. Места. Разполага със добър природен потенциал и 

висок биоклиматичен потенциал. Община Хаджидимово заема площ от 327,8 

кв.км. Включва 15 населени места – 1 град (Хаджидимово) и 14 села. Центърът 

на общината – град Хаджидимово, отстои на 115 км от областния център – 

град Благоевград, на 212 км от столицата – град София, на 161 км от гр. 

Пазарджик (през Якоруда и Юндола), на 199 km от Пловдив и на 17 km от 

държавната граница с Република Гърция (ГКПП Илинден).   Долината на Места 

с тополовите растителни пояси от двете й страни, плодородните и равни ниви 

и градини, младите борови гори и в по-далечен фон сините силуети на Пирин, 

придават на местността особено очарование. Лятото е горещо, зимата е по-

често суха и относително студена за тази географска ширина.   

Община Сатовча е разположена в Югозападните Родопи и обхваща 

части от долината на река Места и от Югоизгочната част на Дъбрашкия дял. 

Общата площ на територията на общината е 334.25 кв. км. На изток граничи с 

община Доспат, на запад с община Гърмен, на север с община Велинград, а на 

юг с Република Гърция и част от община Хаджидимово. В състава си включва 

14 села. Главен административен център на общината е с. Сатовча. 

Община Гърмен е разположена в планински район на Родопи планина с 

обща площ 388.479 кв. км. , от тях близо 70% са горски фонд. Характерен за 

района е планинският и хълмисто-планински релеф с най-високата точка – 

връх Беслет (1 938 м). В югозападната и средна част на общината се 

наблюдават дълбоко врязани речни долини. Малка част от югозападната 

територия на общината е с типично равнинен релеф, като дял от 

Неврокопската котловина, през която протича р. Места. Обхваща 16 населени 

места. Общината има богато историческо минало, създадено от племената 

траки, славяни, беси и прабългари. По-късно е завладяно от римляните, които 

създават историческия град Никополис ад Нестум. На територията на 
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общината се развива туризма благодарение на топлите минерални извори и 

архитектурните резервати с. Лещен и с. Ковачевица. 

 

ОБЩ АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 Инфраструктурната осигуреност на община Гоце Делчев е близка до 

средната за страната. В национален план общината се обслужва от 

републиканската пътна мрежа посредством второкласните пътища гр. Симитли 

– гр. Разлог – гр. Гоце Делчев и гр. Пазарджик – гр. Велинград – гр. Якоруда – 

гр. Банско – гр. Гоце Делчев и третокласните пътища гр. Гоце Делчев – с. 

Катунци – с. Кулата и гр. Гоце Делчев – с. Сатовча – гр. Доспат. На юг през 

ГКПП “Илинден” пътят за гр. Драма и гр. Кавала в Гърция открива добра 

перспектива за развитието на международната транспортна инфраструктура. 

Всички населени места са водоснабдени, телефонизирани и 

електрифицирани.  

Социалната инфраструктура е сравнително равномерно развита. Най-

голям е броят на детските градини и основните училища. В общинския център 

Гоце Делчев има общинска многопрофилна болница, три професионални 

гимназии и три средни общообразователни училища. 

Част от горския фонд на общината попада в Националния парк „Пирин”, 

а местността „Попови ливади” е курорт от регионално значение. 

Демографската ситуация в общината се характеризира с благоприятна 

възрастова структура, отрицателен естествен и механичен прираст. Част от 

населението е с ниско образователно ниво, което силно затруднява 

професионалната реализация.  

По Брутен вътрешен продукт на човек през 2007 г. общината се нарежда 

на 135 място от общо 264 общини в България. Общинската икономика е с 

промишлено-аграрна структура и сравнително ниска конкурентоспособност. 

Местната индустрия е доминирана от леката промишленост и 

земеделието. Основната селскостопанска култура е тютюнът, представени са 

фуражните култури, лечебните растения и зеленчуците. Животновъдството е 

доминирано от овцевъдство и говедовъдство, по-слабо са развити 

птицевъдството и пчеларството. Горското стопанство е осигурено с горски 

фонд, стопанисван от РДГ “Гоце Делчев”. 
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Сферата на услугите е представена от търговията, а туризмът няма 

значимо присъствие в икономиката на общината, въпреки наличието на 

ресурси за развитие на туристически продукт и множеството фирми, 

изпълняващи туристическа дейност. 

Природо-географските и социално-икономически параметри на 

общината определят възможностите за нейното развитие в областта на 

туризма, екологичното земеделие и животновъдство, включително 

алтернативни земеделски производства, развитие на леката промишленост и 

дърводобива. 

Дефинираната дългосрочна цел на развитие определя Община Гоце 

Делчев като привлекателно и сигурно място за работа и почивка, с екологично 

чиста природна и жизнена среда, с диверсифицирана и конкурентоспособна 

местна икономика, осигуряваща условия за професионална реализация. 

Изведените приоритети акцентират върху комплексното развитие на 

икономиката, човешките ресурси, техническата и социална инфраструктура. 

Най-високи върхове на община Гоце Делчев са Ореляк – 2 099 м., 

Свещник – 1 974 м. и Муторок – 1970 м.  Средната надморска височина на 

общината е 540 м. Характерът на терена оказва негативно влияние върху 

селищната и транспортната мрежа. 

Климатът е умереноконтинентален до средиземноморски - със средни 

годишни температури около 11,3 градуса по целзий и средни годишни валежи 

между 600-650 мм. 

Разпространени са кафяви и канелени горски почви, които са със 

съдържание на хумус между 2-4%. Този тип почви са с ограничено съдържание 

на минерални химически елементи. Подходящи са за отглеждане на лозя, 

тютюн, овощни и зърнени култури.  

На територията на община Гоце Делчев са локализирани няколко 

мраморни находища, които дават суровина за преработващата промишленост, 

в която функционират местни и чуждестранни предприятия. Голямо е 

разнообразието от строителни материали, най-търсен от които е гнайсът. През 

територията на общината протичат река Места и нейните 13 притоци. 

Общината притежава голям потенциал по отношение дебита на 

термоминералните води – 100 л/сек. Основен източник е находището в с. 
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Мосомище, но то не е единствено в региона. Такива има и в землището на с. 

Баничан. Минералните извори в местността Топлика са 12 на брой и са на 

около 4 км от Гоце Делчев. Температурата на водата е постоянно 22 градуса и 

не замръзва и през най-студените зимни дни. Дебитът е около 40 л/сек. 

 Общината попада в групата на т.н. общини с “преобладаващо горски 

поземлен фонд”, в който горският фонд е над 60%. Част от Националния парк 

“Пирин” се намира на територията на община Гоце Делчев. В парка под 

закрила са около 2000 растителни вида (110 от тях попадат в Червената книга 

на България). Резерватът “Ореляк” обхваща повече от 751 ха. първични букови 

гори и ценни дървесни видове. 

ИНФРАСТРУКТУРА  

Транспортна инфраструктура 

Главната пътна връзка на Гоце Делчев с останалата част на страната се 

осигурява от път Н19 от националната пътна мрежа и от международния път 

Е79. Връзката с железопътния транспорт е относително отдалечена, като 60 

км. делят общинския център от международния път София – Кулата – Солун. 

Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се 

осъществява чрез ГКПП Илинден – Ексохи. Отворената пътна връзка със 

съседна Гърция оживява общината в икономическо отношение като създава 

възможност за преки инвестиции от гръцка страна. Разстоянието до ГКПП 

Илинден е около 10 км, което дава възможност за износ на продукция при 

сравнително ниски транспортни разходи. Откриването на пътната връзка 

стимулира развитието на производства и дейности, обслужващи 

пътникопотока, товаропотока, движението на капиталите и услугите. Очаква се 

това да доведе до увеличаване заетостта и доходите на населението. Най-

силно ще е влиянието за тези територии на общината, които са около 

първокласния път, където земите ще са особено атрактивни с оглед 

възможност за изграждане на съпътстваща обслужваща инфраструктура – 

мотели, ресторанти, сервизни бази. 

С над общинско значение е и пътят Гоце Делчев – Разлог – Симитли, 

който осигурява връзката с областния център Благоевград и столицата София. 

Пътят е част от републиканската мрежа и е в добро техническо състояние.  
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Общинската пътна мрежа е с обща дължина 36 километра, допълнително 

съществуват пътища с филц и каменна настилка. Гъстотата на пътната мрежа 

е 240.17 км/1000 кв.км, което е значително под средните стойности за страната 

(330 км/1000 кв. км.). Пътищата от общинската пътна мрежа са в сравнително 

добро състояние, макар че липсват достатъчно средства за ремонт и 

инвестиции. Предстои до края на летния сезон да бъде изпълнен проект на 

стойност 8 мил. лева за реконструкция на Градски парк, благоустрояване на 

междублоково пространство (зелена площ) и улично платно на ул. “Бяло море” 

и рехабилитация на 25 градски улици. 

Обслужването с автобусен транспорт, който е и единствен за общината и 

района, е добре организирано, поето от частни фирми. От гр. Гоце Делчев за 

страната ежедневно тръгват 11 автобуса по основни направления София, 

Пловдив, Благоевград и Петрич. Отделно от тях още 14 автобуса от съседните 

общини преминават през гр. Гоце Делчев в тези посоки. Всяко селище от 

общината има редовна автобусна връзка с общинския център. 

Градски транспорт и таксиметров превоз има само в гр. Гоце Делчев. 

Повечето от големите фирми разполагат със свой автобусен превоз или 

ползват специализиран превоз за своите работници. 

 

     РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  

___________________________________________________________ 

Население 

По данни на НСИ, населението на община Гоце Делчев към 31 

декември 2009 год. е 31 656 души, от които 16 207 жени. Гъстотата на 

населението е 95,9 души на кв. км., което е значително над средното за 

страната (70,3 души на кв. км) и областта (51,2 на кв.км.). В селата живеят 

11 738 жители, което прави 37% от общото население. В селата Драгостин и 

Средна вече няма жители, а най-малките са с. Добротино и с. Делчево със 

съответно 35 и 58 жители. 

Населението на община Гърмен към 31 декември 2009 г. е 14 504 

жители, от които 7 309 са жени. Гъстотата на населението е 37,34 души на кв. 

км. В общинския център живеят 1 712 жители като най-многолюдно е с. 
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Рибново с 1 537 жители, след него е с. Дебрен с 2 302 души, а най-малко са в 

с. Лещен с 5 регистрирани жители. 

Населението на община Хаджидимово е 10 119 души, от които 5 056 

жени. Гъстотата на населението е 31 човека на 1 кв.км. В град Хаджидимово 

живеят 2 657 жители като населението на с. Абланица е само с един по-малко. 

Най-безлюдно е село Парил, в което са останали 22 човека – 11 жени и 11 

мъже. 

Населението на община Сатовча е 17 152 души като най-много жители 

има с. Кочан с 3 060 души. В общинския център живеят 1 090 мъже и 1 098 

жени. Гъстотата на населението е 51,3 човека на кв. км. 

Образование 

През учебната 2011 година ще завършат три випуска от 

професионалните гимназии в Гоце Делчев. 

От ПМГ „Яне Сандански” ще завършат 144 ученика, разпределени в 

паралелките Природоматематически профил със засилено изучаване на 

математика, информатика, език; Хуманитарен с изучаване на литература, 

история, езици; Чуждоезиков с езици и информационни технологии; 

Профил Изкуства и непрофилирана паралелка; 

НПГ „Димитър Талев” завършват 177 ученика от паралелките 

Икономическа; Икономическо информационно обслужване; Компютърна 

техника и технологии; Машини и съоръжения в шевната и обувна 

промишленост; Производство на облекло от текстил; Конструиране и 

моделиране на облекло; 

ПГМСП „Пейо Яворов” завършват 130 ученика от паралелките 

Технология в хранително-вкусовата промишленост; Сервитьор-барман; 

Икономическа; Фермер; Монтьор на селскостопанска техника; Хребар-

сладкар; 

Заетост и безработица 

1. Безработица 

 
 Средномесечният брой на регистрираните безработни лица през 2010 г. 
възлиза на 3964 души, които са с 606 човека (18.0%) повече спрямо 2009 г.   
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В края на годината броят на регистрираните безработни лица по общини 
е следният: 
 

Община 
Всичко 

31.12.2009 31.12.2010  + / - 

Гоце Делчев 1462 1381 -81 

Хаджидимово 722 517 -205 

Гърмен 1020 932 -88 

Сатовча 838 701 -137 

Всичко 4042 3531 -511 

 

 Към 31.12.2010 г. общият брой на безработните е намалял с 511 души 
(12.6%) в сравнение с края на 2009 г. През годината се наблюдава тенденция 
на намаляване на безработните, като броят им спрямо началото на годината е 
намалял със 778 човека (18.1%). 

Средномесечното равнище на безработицата през 2010 г. е 10.02%, с 
1.53 пункта по-високо в сравнение с 2009 г. В края на периода то намалява с 
1.96 пункта спрямо началото на годината до 8.93%. В община Гоце Делчев 
средномесечното равнище на безработицата за периода е 9.04%, в община 
Хаджидимово – 11.90%, в община Гърмен – 12.89% и в община Сатовча – 
8.40%. 

Равнище на безработицата в края на годината: 

Община 31.12.2009 31.12.2010  + / - 

Гоце Делчев 8.59 8.12 -0.47 

Хаджидимово 13.22 9.47 -3.75 

Гърмен 13.39 12.23 -1.16 

Сатовча 8.85 7.40 -1.45 

Общо за ДБТ 10.22 8.93 -1.29 

 

Средномесечното равнище на безработицата за 2010 г. е по-високо 
спрямо 2009 г., като нарастването е най-голямо в община Хаджидимово – 2.04 
пункта, а най-малко в Сатовча – 0.19 пункта.  

Месечна динамика на равнището на безработица: 
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2. Динамика на безработицата. 
  

 Входящият поток на безработни лица през 2010 г. по общини е: 

 

Община 
Всичко 

2009 2010 + / - 

Гоце Делчев 2338 2128 -210 

Хаджидимово 998 649 -349 

Гърмен 1372 1043 -329 

Сатовча 998 723 -275 

Всичко 5706 4543 -1163 

 

Наблюдава се значително намаление на входящият поток - 1163 души в 
сравнение с 2009 г. 

Изходящият поток се формира от 5056 безработни, от които 1862 души 
(36.8%) напускат бюрото по труда поради постъпване на работа, а 3194 души 
(63.2%) отпадат от регистрация. От всички постъпили на работа 78.9% са 
устроени с посредничеството на ДБТ.  

 

Причина 2009 2010 + / - 

Постъпили на работа 2077 1862 -215 

   - в т.ч. с посредн. на ДБТ 1954 1470 -484 

Поради неявяване в ДБТ 1201 2074 873 

По други причини 1186 1120 -66 

Наблюдава се увеличение през 2010 г. при изходящия поток в рамките на 
592 души. Това се дължи на увеличение само в броя на отпадналите от 
регистрация поради неявяване.  

3. Структури на безработните по възраст, професионален и 
образователен признак  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

2009 г. 2010 г. Изменение  

Средно 
месечен 
брой 

% 
Средно 
месечен 
брой 

% Брой % 

Регистрирани  безработни  лица  3358 100 3964 100 606 18.2 

По пол         

1. Жени 1783 53.1 1913 48.3 130 7.3 

2. Мъже 1575 46.9 2051 51.7 476 30.2 

По възраст       

 - до 19 г. 35 1.0 36 0.9 1 2.9 

 - от 20 до 24 г. 209 6.2 262 6.6 53 25.4 

 - от 25 до 29 г. 296 8.8 363 9.2 67 22.6 

 - от 30 до 34 г. 291 8.7 367 9.3 76 26.1 

 - от 35 до 39 г. 320 9.5 358 9.0 38 11.9 

 - от 40 до 44 г. 391 11.6 430 10.8 39 10.0 

 - от 45 до 49г. 486 14.5 553 14.0 67 13.8 

 - от 50 до 54 г. 568 16.9 673 17.0 105 18.5 

 - над 55 г. 762 22.7 922 23.3 160 21.0 

По професионален признак       

1. С работническа професия 758 22.6 997 25.2 239 31.5 

2. Специалисти 464 13.8 513 12.9 49 10.6 

3. Без специалност 2136 63.6 2454 61.9 318 14.9 

По образование       

1.Висше 184 5.5 218 5.5 34 18.5 

2.Средно специално и професионално 933 27.8 1190 30.0 257 27.5 

3.Средно общо 352 10.5 411 10.4 59 16.8 

4.Основно и по-ниско 1889 56.3 2145 54.1 256 13.6 

Безработни лица над 1 год.-общо 847 25.2 1132 28.6 285 33.6 

Безработни лица над 2 год. 538 16.0 546 13.8 8 1.5 

Равнище на безработица (%) 8.49   10.02   1.53   

 

3.1. Възрастова структура 

Във възрастовата структура на регистрираните безработни лица 2010 г. 
се отчитат следните по-характерни особености в сравнение с 2009 г.: 

• увеличаване броят на безработните във всички възрастови групи. Най-
голямо е увеличението в групите от 30 до 34 години – 26.1% и от 20 до 
24 години – 25.4%, а най-малко в групата до 19 години – 2.9%. При 
останалите възрастови групи увеличението се движи в границите от 
10.0% до 22.6%; 

• с най-нисък дял продължават да са безработните младежи до 19 години 
- 0.9%, тъй като са с най-малък възрастов диапазон и от 20 до 24 години 
- 6.6%. С най-висок дял са лицата над 55 години – 23.3% и от 50 до 54 
години – 17.0%; 

• дяловете на останалите възрастови групи се движат в тесен интервал 
от 9.2% при лицата от 25 до 29 години до 10.8% при лицата от 40 до 44 
години. Дялът на лицата от 45 до 49 години скача на 14.0%. 
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3.2. Професионална структура  

В професионалната структура се отчита увеличение на средномесечния 
брой на безработните и в трите наблюдавани професионални групи - с 
работническа професия, специалисти и без специалност. Увеличението е най-
голямо при безработните с работническа професия - с 31.5%.  

В професионалната структура на безработните делът на регистрираните 
безработни без специалност остава много висок – 61.9% от общия брой 
регистрирани безработни, като намалява с 1.7 пункта. Голямото търсене на 
нискоквалифициран труд на пазара на труда, което в значителна степен е 
свързано с прилаганите от Агенцията по заетостта активни програми и мерките 
за заетост, не може да компенсира продължаващото значително предлагане. 
Тази тенденция е свързана с ниската квалификация, образователно равнище и 
слабата мобилност на пазара на труда на лицата от тази група. 

3.3. Образователна структура  

Броят на безработните по степен на образование се увеличава във 
всички образователни групи, като процентът на увеличение е най-голям в 
групата със средно специално и професионално образование – 27.5%.  

В образователната структура на безработните през 2010 г., 
регистрираните с основно и по-ниско образование запазват най-голям 
относителен дял 54.1%, който намалява с 2.2 пункта. Ниското образование 
затруднява реализацията им на пазара на труда, поради което те трайно 
формират ядрото на продължително безработните. Следват безработните със 
средно специално и професионално образование 30.0% (увеличение с 2.2 
пункта) и със средно общо образование 10.4%. С най-нисък относителен дял са 
безработните с висше образование 5.5%. 

4. Групи в неравностойно положение на пазара на труда 

Групите от безработни в неравностойно положение на пазара на труда, 
към които приоритетно е насочена активната политика на Дирекция “Бюро по 
труда” Гоце Делчев са: жените, младежите до 29 г., лицата над 50 г., 
продължително безработните над 1 година и лицата с трайно намалена 
работоспособност. 

Регистрираните безработни лица от групи в неравностойно положение на 
пазара на труда: 

 

Показатели 
2009 г. 2010 г. Прираст 

брой % брой % брой % 

Регистрирани безработни лица  3358 100 3964 100 606 18.0 

от тях.:       

- Жени 1783 53.1 1913 48.3 130 7.3 

- Младежите до 29 години  540 16.1 661 16.7 121 22.4 

- Безработни лица над 50 г. 1330 39.6 1595 40.2 265 19.9 

- Продължително безработни над 1 година 847 25.2 1132 28.6 285 33.6 

- с трайно намалена работоспособност  107 3.2 95 2.4 -12 -11.2 

 

Наблюдаваната тенденция в посочените групи от безработни лица през 
2010 г. е към увеличаване на техния брой. Изключение правят безработните 
лица с намалена работоспособност, които намаляват с 11.2%. 
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4.1. Безработни жени 

Средномесечният брой на регистрираните в бюрото по труда безработни 
жени се увеличава със 7.3% спрямо 2009 г.  

Безработните жени са с по-голям дял от мъжете само във възрастовите 
групи от 45 до 49 години – 50.9% и от 50 до 54 години – 51.8%. 

Делът на безработните жени с основно и по-ниско образование е 59.3%. 
Делът на жените без специалност се запазва много висок – 70.1%, а жените, 
които едновременно са без специалност и с основно и по-ниско образование са 
59.8% от общия брой на безработните жени. 

Продължително безработните жени с престой на пазара на труда над 1 
година са 618 средномесечно и нарастват със 123 (24.9%). Относителният им 
дял е 32.3% от общия брой на жените, което е увеличение с 4.5 пункта. 

4.2. Безработни младежи до 29 години 

Средномесечният брой на безработните младежи до 29 г. е 661, като се 
увеличава със 121 лица (22.4%), а делът им се увеличава с 0.6 пункта до 
16.7%.  
Разпределението на безработните младежи до 29г. по наблюдаваните 
професионални групи показва, че най-многобройна и с най-голям относителен 
дял продължава да е групата на регистрираните младежи без специалност - 
68.3%, като останалите две групи са с близки дялове – 17.0% са с работническа 
специалност и 14.7% са специалистите. 

В образователната структура младежите до 29 г. с основно и по-ниско 
образование запазват най-голям относителен дял – 49.2%, следват 
безработните младежи със средно специално и професионално образование – 
22.4% и със средно общо образование – 20.1%. С най-малък дял през годината 
са младежите с висше образование – 8.3%, като при тях делът нараства с 2.8 
пункта. 

Продължително безработните до 29 г., регистрирани в бюрата по труда, 
са 102 младежи средномесечно. Те нарастват с 39.3% (29 човека) и 
съставляват 15.5% от общия брой на безработните младежи до 29 г. 

4.3. Безработни лица над 50 години 

Безработните на възраст над 50 години нарастват през 2010 г. с 19.9% 
(265 човека) и са 1595 души средномесечно. Делът им нараства с 0.6 пункта до 
40.2% от общия брой на безработните.  

От общия брой на безработните лица над 50 години без квалификация и 
специалност са 64.7%, а с основно и по-ниско образование – 63.0%. 

 Продължително безработните лица над 50 години с престой на пазара 
на труда над 1 година са 615 човека средномесечно, като нарастват с 26.3% 
(128 човека). Делът им в общата съвкупност на безработните лица над 50 
години нараства с 1.9 пункта и е 38.5%. 

 

Търсене на работна сила 
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От началото на годината в бюрото по труда са заявени 1716 работни 
места.  

На първичния пазар на труда заявените места са с 237 по-малко спрямо 
2009 г.  

 

Брой заявени свободни работни места през 2010 г: 

 

 
 

Сравнителният анализ на структурата на всички заявени свободни 

работни места в бюрото по труда (на първичния пазар, по мерки от ЗНЗ и по 

програми за заетост) показва промяна в посока намаляване на относителния 

дял на обявените места по насърчителни мерки, програми за заетост, както и 

на първичен пазар.  

 
 

Показатели 
01 - 12.2010 г. 01 - 12.2009 г. 

Брой отн. дял. % брой отн. дял. % 

 Заявени СРМ-общо,  

 в т.ч.: 

1716 
 

2161 
 

 на първичен пазар 1273 77.20 1510 69.88 

 по мерки от ЗНЗ 67 3.90 125 5.78 

 по програми за заетост 376 21.90 526 24.34 

 
 

През 2010 г. на първичния пазар на труда са обявени 1273 работни 

места. Съпоставянето на месечната динамика на местата, обявени през 2010 г. 

спрямо 2009г., показва по-голям брой работни места, обявени през месеците 

май, юни 2010 г.  
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Заявени работни места на първичния пазар на труда през 2010 г. и 2009 
г. 

По-голяма част от местата, обявени на първичния пазар през 2010 г., са 
заявени от частни работодатели - 958. Спрямо 2009 г. местата заявени от 
частния сектор (1335) са с 377 по-малко, или с 39.4 %. 

  Като брой и като относителен дял най-много са работните места, 
разкрити в преработващата промишленост, аграрния сектор и в търговията 
 

Заявени свободни работни места по 
икономически дейности 

01 - 12.2010 г. 01 - 12.2009 г. 

Брой отн. дял.-% брой отн. дял.-% 

Аграрен сектор 76 7.1 88 5.8 

Добивна промишленост 8 0.8 5 0.3 

Преработваща промишленост 566 44.5 699 46.3 

Строителство 95 7.5 116 7.7 

Търговия, ремонт на автомобили и битова 
техника 

179 14.1 332 22.0 

Хотели и ресторанти 33 2.6 64 4.2 

Транспорт, складиране, съобщения 51 4.0 20 1.3 

Финансово посредничество 3 0.3 1 0.1 

Недвижими имоти; Наеми ; Бизнес услуги 52 4.1 6 0.5 

Държавно управление; ЗОО 48 3.8 45 3.0 

Образование 114 9.0 106 7.0 

Здравеопазване и социални дейности 4 0.4 12 0.8 

Други дейности 44 3.5 16 1.1 

Анализът на професионално – квалификационната структура на 
заявените места на първичния пазар показва запазване на приоритетното 
търсене на неквалифициран труд, като дори тенденцията се задълбочава 
спрямо 2009 г.  
 

Показатели 01 - 12.2010 г. 01 - 12.2009 г. 
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брой отн. дял. % брой отн. дял. % 

 Общо места на първичния пазар, 

 В т.ч.: 

1273 
 

1510 
 

 За безработни с работническа професия 16 1.3 35 2.3 

 За специалисти 138 10.8 141 9.3 

 За безработни без квалификация 1119 87.9 1334 88.3 

 

Новоразкритите места през 2010 г. са 128, срещу 341 през 2009 г.  

Сезонните места са 27, спрямо 87 за 2009 г.  
 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  

ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

____________________________________________________________ 

Състояние и тенденции 

Брутния вътрешен продукт, произведен в югозападна България през 

2008 г. е над 32 млр. лв., което е в пъти повече в сравнение с 2007 г. , когато е 

бил 1,7 млрд. лв., като брутния вътрешен продукт на глава от населението 

възлиза на 15 161 лв.  

На територията на общината през 2007 г. са регистрирани 1 315 правни 

субекта. По форма на собственост броя на частните фирми е 1 306 ( 97,6%), а 

9 от фирмите са държавни. Броят на предприятията осъществяващи активна 

стопанска дейност е значително по–малък. През последните години техният 

брой се увеличава и през 2007 год. са 520 спрямо 390 фирми през 2001 година. 

По вид повечето от тях са микро, малки и средни предприятия. Най-голям е 

делът на фирмите от сектора на услугите - 74.5%. 

По данни на НСИ в края на 2009 г. нефинансовите предприятия в 

община Гоце Делчев са 1 644 броя, от които почти 92% са микро с до 9 души 

персонал. Средните предприятия са 23, а големите с над 250 служители 4 

броя. Произведената продукция до края на 2009 г. се равнява на 203 488 000 

лв., а нетните приходи от продажби са 303 127 000 лв. Общият размер на 

чуждите инвестиции е 19 756 хил. евро за 2009 г. 
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На територията на община Сатовча до края на 2009 г. има действащи 

352 предприятия с произведена продукция на стойност 34 808 000 лв. Общ 

размер на чуждите инвестиции – 4 101.2 хил. евро. 

Община Гърмен е с 333 предприятия, от които 15 са средни и 5 големи. 

Общ размер на чуждите инвестиции – 913.8 хил. евро. 

Община Хаджидимово е на последно място с 260 действащи 

предприятия с обща продукция за 30 552 хил. лв., нетни приходи от продажби 

36 301 хил. лв. и чужди инвестиции 7274.3 хил. евро. 

Определяща роля в икономиката на община Гоце Делчев има 

индустрията. През последните години се очерта тенденция за нарастване на 

наетите в сектора, като техния дял за 2007 г. е 11 118 души или 58.8% от 

общия брой наети лица. Нетните приходи от продажбата на предприятията на 

един жител са малко по-ниски от средните за страната и нареждат общината 

на пето място в областта. Като се има предвид, че равнището на безработица 

е по-ниско от средното за страната, ниската стойност на нетните приходи от 

продажба е косвен показател за по-ниска производителност и по-ниска 

конкурентоспособност на продукцията, произвеждана в общината, което 

създава определен риск за нейното развитие. 

По отношение на средната работна заплата (3 721 лв.), през 2007 г. в 

рамките на областта община Гоце Делчев се нарежда на трето място след 

Благоевград и Разлог, като в обществения сектор заплатите са чувствително 

по-високи. 

В края на 2010 г. заплатите за цялата област Благоевград са се 

увеличили с 6% в сравнение с данните от началото на същата година, но на 

фона на всички области Благоевград е на 24 място по големина на средна 

месечна заплата, като след нея се нареждат само още 5 области. 

През последните години се наблюдава нарастване на разходите за 

материални дълготрайни активи и в трите сектора на икономиката, като най-

много са те в сектора на преработващата промишленост. 

Конкурентоспособността на общинската икономика е сравнително ниска. 

Перспективите за повишаване на външния инвестиционен интерес са свързани 

с оживяването на трафика през ГКПП „Илинден” и провеждане на регионални 

маркетингови кампании, насочени към предприемачи от Република Гърция. 
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Промишленост 

Промишлеността е водещ отрасъл, който определя икономиката на 

общината. Предприятията от преработващата промишленост определят 

нивото на икономическата активност в общината. Силно присъствие в 

общинската промишлена структура има производството на мъжка конфекция, 

обувки, текстил, пластмасови изделия, ципове и други. Водещи фирми са 

„Пиринтекс”, „Пиерик”, „Пиринпласт”, „Наталия-ММ”, „Пирин Трейдинг”, „Би и Би 

България”, „Орбел”, „Сибия”, „Евро Мода” и др. Производството има 

определени ресурси и за в бъдеще, като главните са наличието на работна 

ръка и работата с външните пазари. Своето голямо влияние оказват чуждите 

инвестиции, които са преобладаващи от общо направените в общината. При 

счетоводен анализ на фирмите от бранша в края на 2010 г. се наблюдава 

тенденция в чувствително намаляване на оборотите в сравнение с предишни 

финансови години, както и свиване на броя на работниците, свързан с 

намаления обем на работа. 

Голямо е значението и на производството на хранителни продукти – 

хляб, месо, мляко, сирене, консерви и безалкохолни напитки. Преработката на 

тютюн си остава традиционна за общината. Бутилирането на минерална вода 

е сравнително нов и много перспективен отрасъл. При фирмите от този сектор 

тенденцията е в запазване и при по-големите фирми увеличаване обема на 

работа и обороти към края на 2010 г. 

С добри перспективи за развитие, имайки в предвид местните ресурси, е 

производството на дървен материал и дървообработването. За неговото 

развитие е необходимо създаването на подходящи мощности с приоритет – 

износ на готова продукция. Сега дървеният материал се изнася за 

вътрешността на страната и в чужбина, като дървесината не се преработва 

дълбочинно в региона. На територията на общината има няколко малки 

дървопреработвателни и мебелни фирми, които при по-голяма инициатива и 

благоприятна бизнес среда имат фактическа възможност да разширят 

производството си, тъй като съществува необходимата суровинна база. 
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Съществуващите строителни фирми са снабдени с модерна лека и 

тежка механизация и изпълняват сериозни строителни програми. Тенденцията 

към края на 2010 г. е чувствително свиване на пазара, съкращаване на 

работници и закриване на малките фирми, неспособни да отговорят на 

конкурентния пазар и необходимостта от сериозни инвестиции. Успешно за 

някои предприемачи се оказва обединяването в граждански дружества, което 

може да увеличи шансовете им за реализация. 

Конкурентно предимство се явява ниското равнище на заплащане на 

труда, което провокира инвестиционната активност в отрасли с ниска брутна 

добавена стойност, каквито на територията на общината са предприятията от 

текстилната промишленост.  

Характерно за местната икономика е концентрацията на промишленото 

производство в общинския център. Преработващата и леката промишленост с 

леки изключения са разположени в град Гоце Делчев и някои от по-големите 

селища в общината – с. Брезница, с. Мосомище. Същото е характерно за 

останалите общини, където инвестициите са направени в селища с повече 

население, способно да осигури работната ръка. 

Концентрацията на икономически структури и на специализирани учебни 

и здравни заведения в общинския център води до вътрешни миграционни 

процеси в общината, които са свързани с постепенно обезлюдяване на някои 

от периферните райони.  

 

• Програми за обучение и заетост в община Гоце Делчев: 

 

Реализация на програми и мерки за заетост и обучение 

през  2009 г.  и  2010 г. 

Показатели 

2009 г. 2010 г. 

Брой 
включе-
ни лица 

Средно-
месечен 
брой 

работили 
лица  

Изплатени 
средства 

Брой 
включе-
ни лица 

Средно-
месечен 
брой 

работили 
лица  

Изплатени 
средства 

Програми и мерки за насърчаване на заетостта - 
общо 

1219 842.29 2085327.43 465 381.75 919931.75 

Мерки 143 288.86 260967.35 79 130.84 34070.47 

Безработни младежи до 29 години без трудов стаж 37 83 23119.39 17 32.16 1051.42 

За младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, 
както и от социални заведения 

   2 0.33 342.18 
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За лица с трайни увреждания, наети на временна, сезонна 
или почасова работа. 

2 2.67 8931.73 10 2.55 2840.84 

Продължително безработни лица 4 10.84 3671.41 2 6.84 870.15 
За  обучение за придобиване на професионална 
квалификация и/или стажуване на безработни до 29 
годишна възраст 

0 0 -159.57 6 1 1176.07 

За териториална мобилност   136.00    
За поддържане на квалификацията на наетите работници 
и служители 

14  4200.00    

За разкриване на раб. места за придобиване на 
квалификация чрез стажуване и/или чиракуване 

 2.25 10058.12    

За започване на самостоятелна стопанска дейност 1   2   
За започване на самостоятелна стопанска дейност като 
микропредприятие 

9  25547.81   4176.48 

За започване на земеделска дейност 2  4938.01   539.10 
Насърчаване на първите пет наети лица от работодатели - 
микропредприятия 

17 29.5 7569.40 3 11.66 833.44 

За наемане на безработни на непълно работно време 32 80.25 19042.35 20 35.5 2956.06 
За наемане на лица с трайно намалена работоспособност 3 7.68 9919.39 9 3.75 4165.14 
За самотни родители и/или майки с деца до 3 год. възраст 5 17.33 30531.87 8 10.71 5371.79 
За майки/осиновителки/ с деца от 3 до 5-годишна възраст 3 12.67 36994.10  10.25 3093.67 
За безработни  лица над 50-годишна възраст  14 38.59 54459.48  16.09 6654.13 
За наемане безработни лица с основно или по-ниско 
образование и без квалификация на пълно или непълно 
работно време за чиракуване  

0 4.08 22007.86    

Програми 1076 553.43 1824360.08 386 250.91 885861.28 

Национална програма "От социални помощи към 
осигуряване на заетост" 

245 114.89 274414.99 180 54.58 116791.74 

Национална програма "Асистенти на хора с 
увреждания" 

169 142.75 430012.29 78 35.75 116280.04 

Програма "Старт в кариерата" 5 3.18 15528.64 5 2.58 13906.39 

Национална програма "Помощ за пенсиониране" 5 45.08 173488.88  21 96091.98 

Национална програма за ограмотяване и 
квалификация на ромите 

      

Проект "Учители за извънкласни занимания и 
ваканция" 

 35.92 222009.45   1711.86 

Национална програма за заетост и професионално 
обучение на хора с трайни увреждания 

8 120.09 386170.10 2 96.59 371608.60 

Програма "Учители за деца с увреждания"       

Програма "Красива България" 73 13.5     

Регионални и браншови програми за обучение и 
заетост 

   57 33.25 103520.66 

Проект "Активни услуги на пазара на труда"       

В подкрепа на майчинството 24 45.58 116919.84  6.33 22832.89 

НП”Възобновяване и опазване на българската гора” 14 9.17 19135.43   2494.92 

Програма "Кредит без лихва за хора с увреждания" 2  1354.38   756.28 

Национална програма "Активиране на  неактивни 
лица" 

1 0.45 1417.40  0.83 2800.49 

Национална програма "Социални услуги в семейна 
среда" 

27 21.07 33719.84   7583.30 

Национална програма "Нова възможност за заетост" 3 1.75 4842.57   464.39 

Проект "Собствен бизнес - смяна на професиите" 44  37694.80    

Изплащане на компенсации към трудовото 
възнаграждение на преминали на непълно работно 
време заети лица 

456  107651.47 64  29017.74 

 

Програми за заетост и обучение 

Национална програма “От социални помощи към осигуряване на 

заетост” (НП ОСПОЗ);  

Национална програма “Асистенти за хора с увреждания”; 
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Програма “Старт на кариерата”; 

Антикризисна мярка (44-то Постановление на МС), с която се подкрепя 

запазването на заетостта на работници и служители от предприятия от 

секторите “Индустрия” и “Услуги”; 

Регионална програма за заетост в общините Гоце Делчев и Гърмен; 

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания; 

Национална програма “В подкрепа на майчинството”; 

Национална програма “Помощ за пенсиониране”; 

Национална програма „Активиране на неактивни лица”; 

 

Насърчителни мерки за заетост 

Насърчителните мерки, съгласно Закона за насърчаване на заетостта 

(ЗНЗ), осъществявани от бюрата по труда, са насочени към осигуряване на 

трайна заетост. Чрез тях се стимулират работодателите да разкриват нови 

работни места за безработни от неравностойни групи на пазара на труда, както 

и да повишават квалификацията на безработни и заети лица.  

През 2010 г. по мерки за заетост средномесечно са работили 131 лица, 

със 158 по-малко от работилите през 2009 г. Част от започналите работа през 

предходната година и продължават да работят и през настоящата. Новите 

лица, включени в насърчителни мерки през анализирания период, са 79 

човека. 

Изразходваните средства за реализирането на насърчителни мерки са в 

размер на 34 070 лв., с 226 897 лв. по-малко спрямо 2009 г.  

През 2010 г. най-голям е броят на заетите по преференциите по ЗНЗ за 

наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст и на безработни лица, 

наети на непълно работно време. По тези мерки през анализирания период са 

работили, съответно 32 и 36 лица средно на месец.  

Значителен е също така броят на работилите по мярката за работа на 

лица над 50 годишна възраст – 16 безработни средномесечно.  
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Други насърчителни мерки по ЗНЗ с добра реализация през периода 

(средномесечен брой работили лица) са:  

За самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст – 11 

безработни; 

За първите пет разкрити работни места от работодатели - 

микропредприятия – 12 безработни; 

За продължително безработни лица – 7 безработни; 

За стимулиране заетостта на майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-

годишна възраст – 10 лица; 

За наемане на лица с трайно намалена работоспособност – 4 лица; 

 

Реализация на схеми по оперативната програма „Развитие на 

човешките ресурси”. 

Схема „Отново на работа”; 

Схема „Развитие”; 

Схема „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност”; 

Схема „Адаптивност;.  

Схема „Аз мога”;  

Схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на 

възможност за стаж”; 

 

Туризъм  

Община Гоце Делчев разполага с някои уникални природни и културно-

исторически забележителности, които й позволяват да развива алтернативни 

форми на туризъм - културно-исторически, етнографски, селски, екологичен. 

Територията на общината е била населявана от дълбока древност, за което 

свидетелстват многобройните археологически паметници, с особено голяма 

концентрация около селата Мосомище и Господинци – антични, късноантични 
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и средновековни селища, некрополи и светилища. Следва да се споменат и 

късноантичните и средновековни крепости Момина кула и Судин град. Интерес 

представлява запазеното Възрожденско наследство на територията на 

общината: църквите „Св. Архангел Михаил”, „Успение Богородично”, „Св. Кирил 

и Методий” и „Св. Пророк Илия” в гр. Гоце Делчев, „Св. Николай Чудотворец” в 

с. Мосомище, „Успение Богородично” в с. Делчево и манастирът „Света 

Богородица” между Гоце Делчев и Делчево (всички паметници на културата с 

местно значение). Общо църквите в района са 35, от които 4 в града, има и три 

манастира. Гр. Гоце Делчев е център на Неврокопската митрополия, която 

обхваща цяла Благоевградска област. Тук е и седалището на Неврокопския 

митрополит. Гр. Гоце Делчев е седалище и на районния мюфтия, а в общината 

има шест действащи джамии. Възрожденски архитектурни ансамбли има 

запазени в с. Делчево (паметник на културата с национално и международно 

значение), Гоце Делчев (комплексът на Рифат бей, Прокоповата къща и др.), с. 

Добротино (13 къщи – паметници на културата) и с. Мосомище (12 къщи – 

паметници на културата). 

Балнеологичният туризъм на базата на естествените минерални извори 

в региона, планинският и екотуризъм, свързан с биосферния резерват 

Алиботуш и природните богатства на планините Пирин, Славянка и Родопите, 

пешеходният туризъм по добре маркираните маршрути в Пирин с изходен 

пункт курортната местност Попови Ливади, имат също своя значителен 

туристически потенциал. 

На територията на общината съществуват благоприятни условия за 

туризъм и е необходимо да бъде създадена базова инфраструктура за 

неговото развитие. Като начало може да се стартира с развитие на компактна 

леглова база в Попови Ливади, Гоце Делчев и Делчево, която би могла да 

поеме посетителите на един по-оживен туристически сезон. 

Развитието на туризма на община Гърмен е благоприятстван от топлите 

минерални извори, природните забележителности, историческите места и 

старинните селища. Общината поддържа резервата Тъмната гора, разположен 

в Дъбрашкия дял на Западните Родопи при надморска височина 1500-1700 м, в 

землището на село Ковачевица. Създаден е да се запази част от вековната 

смесена гора - смърч, бук и ела. 
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   Огняновски минерални бани на с. Огняново са балнеоложки курорт с 

регионално значение. Лековитите минерални извори (17 на брой), модерният 

профилакториум и няколкото почивни станции дават богати възможности за 

отдих, профилактика и лечение. Природни забележителности са скалните 

образувания Козият камък и Черната скала в землището на село Ковачевица. 

Скалните образувания са с изходен пункт горско стопанство “Беслет”; 

Дълбокият каньон на река Канина в местността Синия вир - на час и половина 

път пеша от с. Ковачевица; вековните чинари в село Гърмен, които са на 

възраст над 600 години; вековните бели тополи в с. Дъбница; пещерата 

Маноилова дупка край с. Осиково - най-дългата пещера в Дъбраш. 

Исторически места са Кара таш, Партизански мост, римското селище 

Никополис ад Нестум 

Община Сатовча може да разчита на природните си дадености и 

красива планинска природа за развитие на селски туризъм. Общината е с 

богато културно-историческо наследство и природни забележителности. 

Интерес представляват причудливите скални феномени и римски мостове като 

Драганови скали, скалното образувание Стенето в ждрелото на Кочанска река, 

скалното образувание Пробитият камък /Дупката/, свързано със старинни 

ритуали за изцеление,  м. “Калето”, римските мостове в селата Крибул, Долен, 

Плетена, Сатовча, Ваклиново, Слащен и Боголин. С най-голямо значение за 

развитието на туризма на територията на общината е културно-историческият 

резерват с. Долен. Намира се на 9 км. западно от с. Сатовча и на 26 км 

североизточно от гр. Гоце Делчев. Със статут на исторически  и архитектурен 

резерват е от 1977 г. Включва около 70 паметника на културата от епохата на 

Възраждането в т.ч. храм – паметник “Св. Никола”. Долен е част от 

туристическата пътека “преход с коне” от Смолян до Ковачевица и Лещен. 

Състоянието на околната среда в община Хаджидимово е много добро, 

което е предпоставка за бъдещо развитие на селския туризъм и на екотуризма. 

Общината спада към област с преходно-средиземноморски климат - мек и 

благоприятен. Зимата не е много студена и температурите рядко падат под 

О°С, а лятото е горещо. Чрез уникалното си природно богатство - бистри реки, 

вековни гори, минерална вода, язовири, разнообразна фауна и др.; природни 

забележителности; съхранена автентична архитектура; богатото културно и 

историческо наследство, община Хаджидимово има потенциал да се превърне 
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в предпочитано място за отдих и туризъм, той да се превърне в индустрия и 

чрез развитието на съпътстваните го отрасли и биологичното земеделие, да се 

повиши жизнения стандарт. Общината попада в трансграничния район по 

поречието на р. Места за трансгранично сътрудничество с Гърция. 

  

Горско стопанство 

Общата площ на горския фонд на общината е 197 кв. км., която се 

стопанисва и управлява от РДГ Гоце Делчев. Естествените горски насаждения 

заемат над 85% от горските територии. Изкуствено залесените площи и 

създадени гори са предимно иглолистни видове. Част от горския фонд на 

общината попада в националния парк “Пирин”. 

Организацията на работата по стопанисването на горския фонд е 

насочена преди всичко към разширено възпроизводство на главния продукт – 

дървесината. Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на 

насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологичните 

условия на общината. 

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и 

опазването на горите, създава работни места за голяма част от населението 

на общината. На територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще 

редица странични ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено 

от голите площи, добив на листников фураж. Има добри условия за добив на 

билки, горски плодове, гъби, орехи, но въпросът с охраната на горския фонд, 

дивеча и рибата е особено актуален. 

Гората и откритите площи в общината дават възможност тук да живеят 

редица животни, които имат стойност за ловният туризъм като яребици, зайци, 

лисици, вълци, диви прасета, сърни, елени и чакали. Това дава възможност за 

развитие на ловен туризъм на територията на общината.  

 

Селско стопанство     

Природните условия в община Гоце Делчев благоприятстват развитието 

на растениевъдството. Обработваемата земя е една трета от територията на 

общината. Преобладаващ дял са частните земеделски стопанства с 
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относително малки парцели земя. Малката средна площ на използваната земя 

и ниското ниво на научно и кадрово обслужване определено спъват 

конкурентно способността на отрасъла. Тревожен факт е, че реално 

неизползвана е значителна част от обработваемите земи. Една от причините 

за това са разпокъсаността на земята, лошите селскостопански пътища, 

разрушена напоителна система и стихийния пазар. 

От няколко века тютюнът е осигурявал поминъка на една голяма част от 

населението. Световните тенденции за ограничаване на тютюнопушенето и 

производството на тютюни постепенно ще доведат до силно свиване на 

тютюнопроизводството. Трябва да се търси алтернатива. Факт е, че в 

агротехнически аспект алтернатива има – отглеждане на лозя, овошки, 

етерично-маслени култури, зеленчукопроизводство и други. Следователно, ако 

в селското стопанство тютюнът се измести като отрасъл, на 

тютюнопроизводителите трябва да бъде “подадена ръка” от другите сектори – 

тези на индустрията и услугите, или в алтернативно земеделие.          

Освен тютюн в общината се отглеждат още царевица, пшеница, 

зеленчуци и трайни насаждения, преди всичко за самозадоволяване на 

населението и много малко за промишлени цели. 

Животновъдството е застъпено преди всичко в личното стопанство. Все 

по-малко хора се ангажират с отглеждането на животни, поради несигурност и 

ниски изкупни цени на продукцията. Липсват опит и традиции за частно стоково 

производство, не се кандидатства активно с проекти по програми. Лицензирани 

млекопреработвателни и месопреработвателни предприятия на територията 

на общината няма. Освен чрез директни продажби, произведеното мляко се 

реализира в млекопреработвателната фирма „Матанд” ЕООД, с. Елешница. 

Лицензирана кланица на територията на общината няма – най-близката е в гр. 

Разлог. 

Семейните ферми не са пазарно ориентирани, на пазара се появяват 

излишъците на домакинствата. Качеството на продукцията е ниско, поради 

липса на познания у фермерите за храненето и отглеждането на животните. 

Продукцията не отговаря на санитарните и хигиенни изисквания, което се 

отразява на цената.    
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 Запазването, обновяването и създаването на нови поливни площи ще 

спомогне за развитието на ефективно земеделие. Това е важно условие за 

развитие на земеделието в посока на алтернативни и биологични 

производства, както и възстановяване на зеленчукопроизводството в региона. 

Възстановяването на хидро-мелиоративната мрежа е свързано с привличане 

на инвестиции и следва да се съобрази с особеностите на дребните 

земеделски стопанства. 

Необходима е диверсификация на земеделските продукти. В това 

отношение съществуват благоприятни условия за култивиране на лечебни 

растения, и създаване на трайни насаждения от горскоплодни култури. 

Биологичното земеделие може да се използва на този етап само като 

“имиджов” продукт, който да допринесе за подобряване на маркетинга на 

аграрните продукти от общината. 

Основните проблеми пред селското стопанство са: 

• Семейните земеделски стопанства са от затворен тип, земята се 

обработва почти без използването на техника, не се провеждат 

агротехнически мероприятия, което води до ниски добиви; 

• Пазарната реализация на селскостопанската продукция е силно 

затруднена, а предлаганите цени често са под себестойността на 

продукцията. Изключение е реализацията на произведения тютюн, където 

въпреки възможността за закъсняване на разплащанията с 

производителите изкупната кампания е на задоволително ниво. 

• Липсва модерна селскостопанска техника и съвременен сграден фонд, 

както и финансови ресурси за технологично обновяване на земеделските 

стопанства. Липсват познания за адекватно провеждане на 

агротехническите мероприятия, влагането на минерални торове и 

препарати за растителна защита се извършва хаотично. 

• Съществуващата тенденция е към намаляване на обработваемите 

земи, намалена употреба на торове и химикали за растителна защита, 

намаляване броя на рогатия добитък. 

 

ПРАВНА РАМКА 

____________________________________________________________ 
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Конституцията на Република България гарантира неприкосновеността на 

частната собственост. 

 

Към настоящия момент държавата гарантира влоговете на българските 

граждани до 40 000 лв.  

 

Съгласно българското законодателство, чуждестранните лица могат да 

придобиват собственост върху недвижими имоти и ограничени вещни права 

/напр. право на строеж/. Единственото ограничение се отнася до придобиване 

на земеделски земи. Граждани на държавите - членки на Европейския съюз, 

или на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, могат да придобиват право на собственост върху земя  в 

съответствие с условията на Договора за присъединяване на Република 

България към Европейския съюз. 

 

Гражданин на Европейския съюз може да пребивава в Република България 

продължително или постоянно. Продължителното пребиваване е за срок до 

пет години.  

 

Удостоверението за продължително пребиваване се издава на гражданин на 

Европейския съюз, който е работник или самостоятелно заето лице, притежава 

здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на 

разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му.   

 

Всеки чужд гражданин може да регистрира фирма на територията на РБ, чрез 

която да осъществява търговска дейност. Процедурата е опростена и трае от 

три до пет дни.  

 

Единният търговски регистър към Агенция по вписванията гарантира 

публичност и прозрачност на търговската дейност. Таксите са ниски, като 

пример за най-разпространения вид – дружество с ограничена отговорност, 

държавната такса е 210 лв. 
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В България е въведен плосък данък в размер на 10%. Данъчната ставка за 

облагане на печалбите на  фирмите за извършваната от тях дейност е също 10 

на сто. 

 

Данъчната ставка на данък добавена стойност е 20 на сто, като законът е 

създал редица правила за избягване двойното облагане за гражданите на 

страните-членки на Европейския съюз. 

 

Данъчната ставка за данък общ доход за местните лица и за чуждестранните 

лица за доходи придобити в България е 10 на сто.  

 

В България са задължителни социалното и здравното осигуряване. 

 

Размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване 

са 30.3 на сто от полученото възнаграждение, като в момента работодателят 

заплаща 60% от вноската, а останалата част е за сметка на работника. 

Следващите години вноската за социалното осигуряване се разделя поравно 

между работник и работодател. 

 

Здравното осигуряване е 8 на сто, като плащането работодател – работник е в 

същото съотношение като при социалното осигуряване, тенденцията е към 

изравняване. 

 

При възмездно придобиване на недвижим имот се дължи еднократен местен 

данък. Неговият размер се определя всяка година от съответния общински 

съвет, в границите на 2 – 4 на сто от стойността на имуществото. 

 

Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и изнасят 

неограничено количество левове, чуждестранна валута в наличност и 

платежни инструменти на приносител при спазване на определени от закона 

изисквания.  

 

България е създала специален режим за насърчаване на инвестициите.  
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При определени от закона условия инвестициите се насърчават чрез 

съкратени срокове за административно обслужване, както и индивидуално 

административно обслужване, необходимо за осъществяване на 

инвестиционния проект; придобиване право на собственост или ограничени 

вещни права върху недвижими имоти - частна държавна и частна общинска 

собственост при преференциални условия – като например без провеждане на 

конкурс и търг; финансово подпомагане за изграждане елементи на 

техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или 

повече инвестиционни проекти, финансово подпомагане за обучение за 

придобиване на професионална квалификация на лица до 29-годишна 

възраст, включително и на стажанти от висшите училища в страната, заели 

новите работни места, свързани с инвестициите. 

 

За по-големите инвеститори законодателят е създал редица данъчни 

облекчения, като критериите за инвестиция са комплексни, но най-общо 

зависят от икономическата дейност, региона и от размера на вложените 

средства. 

 

Според размера, инвестициите се делят на: 

 

• Първи клас – инвестиции над 70 млн. лева 

• В

тори клас – инвестиции от 40 млн. до 70 млн. включително. 

 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ 

___________________________________________________________________

________ 

Природна среда и местоположение. 

 

Силни страни Слаби страни 

� Значителното слънцегреене и брой 
дни без мъгли е предпоставка за 
отглеждане на топлолюбиви 
растения и летен отдих; 

� Отдалечеността на община Гоце 
Делчев от столицата и основните 
центрове в страната е предпоставка за 
относителна изолираност; 

� Значителните горски площи в � Отдалечеността от българските 
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региона позволяват развитието на 
целогодишен туризъм и отдих, 
както и на ски спорта; 

пристанища и летища затруднява 
вноса и износа на суровини, материали 
и готова продукция от Гоце Делчев; 

� Река Места, нейните притоци и 
множеството езера и водоеми 
предоставят условия за развитие 
на водни спортове, спортен 
риболов и увеличаване на площите 
за поливане; 

� При изобилие на водни ресурси 
процента на поливните площи в Гоце 
Делчев не отговаря на възможностите; 

� Питейната вода в община Гоце 
Делчев е с изключително високо 
качество; 

� Земеделските земи са раздробени 
на многобройни маломерни участъци, 
непригодни за механизирана 
обработка; 

� Стратегическо местоположение на 
региона от гледна точка на 
възможностите за трансгранично 
сътрудничество; 

� Неоптимално използване на горския 
фонд, продиктувано от ограничения 
дял на преработената до краен 
продукт дървесина за сметка на износа 
на сурова дървесина; 

� Наличие на ГКПП между България 
и Гърция; 

 

� Близост до летището в Хрисуполи и 
пристанището Кавала на Бяло 
море. 

 

Екологични условия 

 

Силни страни Слаби страни 

� Чист атмосферен въздух; 
� Лошо състояние на колекторите на 

канализационната мрежа; 

� Липса на промишлени предприятия 
– замърсители на въздуха, водата и 
почвата; 

� В Гоце Делчев няма изградена 
пречиствателна станция за отпадни 
води; 

� Специфична флора и фауна, с 
представители на няколко 
фитогеографски и зоогеографски 
зони, с редки и изчезващи видове, 
включени в Червената книга на 
България; 

� Ниска екологична култура на 
населението и фирмите. 

� Голямо разнообразие от ценни 
лечебни растения; 

� Застаряване и влошени условия за 
развитие на растителните видове. 

� Наличие на модерно депо за 
твърди битови отпадъци, 
нерегламентираните сметища са 
сведени до минимум. 
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Култура и туризъм 

 

Силни страни Слаби страни 

� Наличие на уникални обекти на 
културно-историческо наследство; 

� Няма ясно виждане на местно, 
регионално и национално ниво за 
социализация на паметниците на 
културното наследство и 
включването им в реален 
туристически продукт; 

� Съхранени традиции, бит и 
многообразие на фолклора; 

� Липса на подходяща туристическа 
инфраструктура в община Гоце 
Делчев; 

� Наличие на много природни 
забележителности, подходящи за 
развитие на туризъм; 

� Липса на собствен инвестиционен 
капитал на местните предприемачи в 
туризма; 

 � Недостатъчна култура на 
обслужването; 

 � Отсъствие на подходяща среда и 
атракции за посрещане на туристи; 

 � Зависимост на туристическата 
индустрия от ограничен брой 
чуждестранни пазари 

 Икономика 

 
Силни страни Слаби страни 

� Стабилизиране на икономическите 
процеси в общината с потенциал за 
развитие; 

� Прекомерна концентрация на 
стопанските дейности /индустрия и 
услуги/ в града, пренебрегвайки 
демографския потенциал на селата; 

� Висок предприемачески дух; 
� Липса на наукоемки отрасли, което 

ще забави навлизането на 
иновациите и развойната дейност; 

� Натрупан опит и традиции в 
отраслите на преработващата 
промишленост; 

� Недостатъчно образователно 
равнище на селското население; 

� Благоприятна възрастова структура 
на населението; 

� Миграция на населението и висок 
дял на безработните лица с ниско 
образование и ниска квалификация; 

� Добре развита инфраструктура за 
подкрепа на бизнеса; 

� Разпокъсаност на обработваемата 
земя и неразвит пазар на земята; 

� Наличие на ресурси за изграждане 
на алтернативни източници на 

� Раздробеност на животновъдните 
стопанства; 
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електроенергия; 

� Голям опит в строителството; 

� Нисък процент на използване на 
поземлените ресурси за 
производство на земеделска 
продукция; 

� Благоприятни условия за 
тютюнопроизводство и отглеждане 
на трайни насаждения и зеленчуци; 

� Недостатъчна степен на 
механизация и използване на торове 
и пестициди; 

� Наличие на млади, образовани 
хора, които могат да бъдат обучени 
да правят модерно земеделие; 

� Окаяно състояние на съоръженията 
от напоителните системи; 

� Наличие на достатъчно вода за 
развитие на поливно земеделие; 

� Неизползване възможностите на 
европейските програми за 
развитието на селското стопанство. 

� Възможност за допълнителни 
доходи на населението от 
страничните ползвания на 
територията на горския фонд – 
паша за добитък, добив на сено и 
листников фураж, добив на билки, 
горски плодове, гъби, орехи и др. 
условия за развитие на търговията; 

� Застаряваща работна сила в 
земеделието и горското стопанство; 

� Модернизирана съобщителна 
мрежа в града с достъп до 
съвременни услуги; 

� Слаба интеграция на хранителните 
вериги и липса на сътрудничество 
между производителите 

� Добре развита електроенергийна 
мрежа с възможности за 
допълнително натоварване; 

 

� Добре организирано обслужване с 
автобусен транспорт на общинско, 
областно и републиканско ниво. 

 

� Префектура Драма е богата на 
полезни изкопаеми. Има находища 
на мрамор, каолин, магнезий, цинк 
и уран. Префектурата е на първо 
място по производство на мрамор в 
Гърция, а качеството на местния 
мрамор е международно признато 

 

� Наличие на индустриални и бизнес 
зони с възможности за лесен 
достъп, добра логистика и 
комуникации 

 

 

Възможности 

• Макроикономическа стабилизация; 



 34

• Европейско трансгранично, транснационално и междурегионално 
сътрудничество; 

• Развитие на европейските транспортни коридори, улесняващи 
свободното движение на хора, стоки и услуги; 

• Създаване на пазар на земята; 

• Кандидатстване по национални и международни програми, финансиращи 
дейности по развитието на инфраструктурата, благоустрояването и 
хигиенизирането на населените места; 

• Съхраняване и използване на биологичното разнообразие и 
екологичните и природни дадености; 

• Развитие на алтернативни видове туризъм, за което са на лице сериозни 
природни и културни предпоставки; 

• Прилагане на национални и регионални програми за трудова заетост; 

• Подобряване на структурата на земеползване чрез земеустройствени и 
комасационни проекти в землищата, което заедно с пазара на земята ще 
създаде възможност за по-уедрено земеделие; 

• Създаване на трайни насаждения с качествен посадъчен материал, 
основно в лозарството и овощарството; 

• Възстановяване и активно използване на напоителните системи; 

• Изграждане на пазарна инфраструктура за пласмент на 
селскостопанската продукция; 

• Създаване на система за научно и информационно обслужване на 
селскостопанските производители; 

• Създаване на конкурентноспособни на международния пазар ферми в 
животновъдството; 

• Стимулиране създаването на малки и средни предприятия за преработка 
на земеделска и животновъдна продукция; 

• Развитие на търговията; 

• Използване на предприсъединителните фондове и Структурните 
фондове за развитие на общинската и регионална инфраструктура; 

• Развитие на концесиите като форма за привличане на капитали; 

• Използване на благоустрояването, чистотата и озеленяването на 
местата за обществено ползване като един от първостепенните и 
икономически фактори за развитие на туризма; 

• Въвеждане на нови технологии за енергийна ефективност и 
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници 

 

Заплахи 

• Влошаването на структурата на земеползване, раздробяването и 
изоставянето на обработваемата земя, поради липса на реален пазар на 
земеделската продукция; 

• Силна зависимост на общините от централното бюджетно финансиране; 

• Неразвито институционално партньорство; 
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• Неосигуряването на финансови средства за внедряване на нови 
технологии в пречистването и опазването на околната среда; 

• Влошаване на състоянието на атмосферния въздух и шумовото 
замърсяване с отварянето на ГКПП “Илинден”, тъй като се очаква силно 
увеличение на дела на тежкотоварните МПС; 

• Постепенно разрушаване на изключително ценни обекти на културното 
наследство и реална заплаха за унищожение на някои от тях или части 
от тях; 

• Загуба на специализирана работна ръка, в следствие на задълбочаване 
на миграционните процеси; 

• Силната зависимост от тютюн при неясното бъдеще на отрасъла; 

• Очакваната инвазия на китайския и европейския пазар ще застраши 
местните производители; 

• Задълбочаване на тенденцията на обособяване на малки затворени 
натурални земеделски стопанства, поради ограничени физически, 
технически и финансови възможности на частните стопани и липса на 
мотивация и икономически интерес за сдружаване; 

• Липса на маркетингова стратегия и практика на местните туристически 
фирми; 

• Несъобразяване със стандартите, изискванията и предизвикателствата 
на Европейския съюз; 

• Рязко поскъпване на труда и земята; 

• Глобална промяна на климата, попадане на региона в зона на 
засушаване и рискове, свързани с природни бедствия; 

• Ниска степен на развитие на мрежовия достъп в селските райони по 
отношение на навлизането на ISDN, кабелен интернет и интернет през 
мобилната мрежа. 

 
 

 
 

 
ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ВЪРХУ  

РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
___________________________________________________________________
_______ 
 
1. Стимулиране на икономическия растеж на общинската икономика и 
повишаване инвестиционната и туристическа привлекателност на общината. 
 

• Създаване на предпоставки за устойчиво и балансирано социално-
икономическо развитие; 

• Възстановяване и развитие на екологично селско стопанство съгласно 
изискванията на Общата селскостопанска политика на Европейския 
съюз и запазване територията и структурата на горския фонд в 
общината; 

• Усвояване на потенциала за развитие на различните форми на туризъм, 
съхраняване и развитие на културно-историческото наследство и 
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интегриране към вече утвърдени туристически центрове в страната и 
съседните държави; 

• Привличане на инвестиции чрез пълноценно използване на 
националното и трансграничното сътрудничество. 

 
2. Ускорено изграждане на нова и реконструкция на съществуващата 
транспортна, техническа и социална инфраструктура, благоустрояване, 
хигиенизиране и озеленяване на населените места. 
 

• Придаване съвременен Европейски облик на гр. Гоце Делчев 

• Използване на газифицирането на гр. Гоце Делчев; 

• Доизграждане и поддържане на общинската инфраструктура и 
превръщане на гр. Гоце Делчев и селищата от общината в 
привлекателни места за живеене и отдих; 

 
3. Привеждане на параметрите на околната среда в съответствие с 
европейските изисквания за устойчиво балансирано развитие. 
 

• Ефективно използване на водните ресурси, опазването им за 
задоволяване потребностите от вода на населението и предотвратяване 
на замърсяването им; 

• Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване на 
вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 

 
4. Създаване на условия за духовното и физическо развитие на децата и 
младежта като алтернатива на неграмотността, престъпността и емиграцията. 
 

• Повишаване качеството на средното образование и професионалната 
подготовка и запазване на детските градини и училища; 

• Развитие на извън училищните клубни и самодейни форми за творческо 
развитие и изява на децата и младежите. 

 
5. Повишаване на грижите за жителите на общината, подобряване качеството 
на живот и увеличаване на заетостта. 
 

• Грижа за лицата с увреждания, социално слабите и пенсионерите; 

• Стабилизиране на процесите в здравната реформа и създаване условия 
за качествено и достъпно здравеопазване; 

• Подобряване условията за трудова реализация. 
 
6. Опазване на обществения ред и сигурността на жителите на община Гоце 
Делчев. 
 

• Създаване на трайни предпоставки и условия за намаляване на 
противо-обществените прояви на територията на общината. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                   
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Анализът на общото състояние на община Гоце Делчев и останалите три 

общини се разглежда като паралелно изследване на икономическите, 

социалните и екологичните ресурси за постигане на общо икономическо 

развитие.  

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Обобщената представа за дългосрочното развитие на общината 

синтезира очакванията на местната общност за стандарта на живот и 

качеството на средата за живеене. 

В дългосрочен план се определя следната основна стратегическата цел: 

Общините Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово да се 

превърнат в привлекателно и сигурно място за живеене, с екологично 

чиста природна и жизнена среда, с диверсифицирана и 

конкурентноспособна местна икономика, осигуряваща условия за 

професионална реализация. 

Приоритетите в Общинския план за развитие са дефинирани в 

съответствие с приоритетите заложени в Националната стратегия за 

регионално развитие (2005-2015 г.) и са съобразени с предвижданията на 

Областната стратегия за развитие (2005-2015 г), при отчитане на местната 

специфика и потенциала за развитие на общината. 

Във всички приоритети е отразен и потенциалът за трансгранично 

сътрудничество, който предполага прилагане и разработване на мерки с 

трансграничен характер по различните сектори. 

Постигането на устойчив икономически растеж чрез развитието на 

конкурентоспособна икономика има ключово значение за повишаване на 

жизнения стандарт на местното население, а създаване на повече и по-добри 

работни места се разглежда като главната полза от устойчиво развита 

икономика. Повишаването на конкурентоспособността изисква технологично 

обновление и добре подготвен човешки капитал, който да осигури конкурентни  

предимства на бизнеса в средносрочен аспект. Особено важно е разбирането 

за необходимостта от бизнес, отворен към развитието на човека и запазването 
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на околната среда чрез пълноценно използване на природните и 

антропогенните ресурси.  

Присъединяването на Република България към Европейския съюз през 

2007 г. поставя пред бизнеса предизвикателството да оперира на единния 

пазар в нова силно конкурентна пазарна среда. Това налага необходимостта от 

инвестиции в човешки ресурси, технологии и материални активи. 

Необходимо е насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи. 

Това ще повиши продуктивността на компаниите, разположени в региона, ще 

спомогне за нарастване на иновациите и ще стимулира създаването на нови 

бизнес дейности. 

Усилията на главните бизнес актьори следва да се концентрират в 

подкрепа на бизнеса и развитието на публично-частни партньорства. 

Стремежът за развитие на местната икономика трябва да е насочен предимно 

към секторите с потенциал за растеж, които да генерират допълнителни 

работни места, като акцентът може да се постави върху създаването на 

предприятия на съвременно технологично ниво.  

Доминирането на селскостопанския отрасъл от тютюнопроизводството 

налага подкрепа за въвеждане на алтернативни култури и пазарно-ориентирани 

стопанства. Създаването на условия за преодоляване на монокултурната 

зависимост от тютюна и развитие на устойчиво селско стопанство е 

предизвикателство в развитието на  общините. Това предполага подобряване 

на ефективността на земеделското производство и насърчаване на 

конкурентоспособен хранително-преработвателен сектор, чрез по-добра 

пазарна и технологична инфраструктура в съответствие с най-добрите 

производствени и екологични практики, чрез създаване на алтернативна 

заетост, диверсификация на икономическите дейности и изграждане на 

необходимата инфраструктура. 

Основните направления в сферата на икономическата политика на 

общинска администрация Гоце Делчев са изграждане на 

бизнесинфраструктура, стимулиране на местния бизнес, привличане на 

инвестиции и развитие на партньорства за усвояване на финансовите 

инструменти на ЕС, предназначени за бизнеса. 
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Подкрепата на администрацията за развитието на бизнеса следва да се 

реализира като информационно-консултантски услуги в областта на 

експортните операции и съвместен маркетинг, изграждане и поддържане на 

бази от данни, подкрепа за набиране и развитие на човешките ресурси. 

В периода след 2007 г. по линия на структурните фондове на ЕС 

местните предприемачи имат достъп до значителни финансови ресурси. 

Програмите, насочени към предприятията са ОП Конкурентоспособност, ОП 

Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие на селските райони и 

ОП Рибарство и аквакултури. Използването на финансовите инструменти на ЕС 

става чрез подготовка и управление на проекти за повишаване на 

конкурентоспособността както на ниво отделна компания, така и на ниво 

отрасъл. Непреките ползи за предприятията ще се търсят при осъществяване 

на европейски проекти по останалите оперативни програми на ЕС, средства 

предоставени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Програмата за трансгранично сътрудничество България-

Гърция, изпълнявани от общините и НПО в региона. 

Развитието на бизнесинфраструктура изисква реализацията на 

значителни инвестиции и има ключово значение за повишаване на 

атрактивността на общината пред потенциалните инвеститори и стимулиране 

на инвестиционната активност. Инвестициите в инфраструктура са ангажимент 

на общината и следва да се извършват синхронизирано с маркетингови 

инициативи за привличане на външен бизнес и насърчаване на бизнес 

контактите. Координираният инвестиционен маркетинг е важен инструмент за 

повишаване конкурентоспособността на местната и регионалната икономика, 

като усилията следва да са насочени към работа в мрежи с други общини на 

регионален принцип и органите на изпълнителната власт, ангажирани с 

икономическо развитие. Леката промишленост е с особено висок потенциал за 

развитие, надхвърлящо локалните граници. 

Проведеният анализ на текущото състояние, тенденциите и 

перспективите за развитие на местния пазар на труда и предоставянето на 

социални услуги дава възможност да се изведат някои основни 

предизвикателства, които ще определят в средносрочен план развитието на 

социалната политика, политиката по заетостта и политиката за развитие на 

човешките ресурси.  
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Местният трудов пазар се характеризира с нива на безработица, сходни 

със средните за страната, ограничено търсене на труд и слаба професионална 

адаптивност на заетите при въвеждането на нови технологии. Налице е 

неадекватно на потребностите на работодателите образователно-

квалификационно ниво на свободните човешки ресурси. Ниското 

образователно ниво на преобладаващата част от населението води до липса 

на професионални умения и умения за ползване на информационните 

технологии. Придобитите професионални навици в селското стопанство са 

резултат преди всичко на опита на стопаните. Отговорността за повишаване 

квалификацията на наетите лице се пада преди всичко на техните 

работодатели. Липсата на висококвалифицирана работна ръка налага 

наемането на случайни хора, които следва да се обучават на работно си място, 

което понижава производителността. 

Основните предизвикателства на пазара на труда са свързани с 

намаляване несъответствието между образователното равнище, 

професионалните умения и квалификацията на заетите, които се търсят на 

пазара на труда, с акцент за възрастните работници, младежите до 29 г., 

жените и лицата с ниско образование и квалификация. 

Провеждането на активни мерки на местния трудов пазар е свързано с 

националната политика в сектора, както и с намеса на общинската 

администрация, която трябва да търси възможност за провеждане на 

образователна политика чрез подкрепа на бизнеса за създаване на нови 

работни места и подобряване на квалификацията на заетите, подкрепа за 

гражданския сектор, образователните институции в техните инициативи за 

професионална квалификация и преквалификация на всички групи от 

населението. Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието 

на местните общности със своя нарастващ стабилитет и все повечето наемна 

работна ръка, ангажирана в частни компании и възможностите за развитие на 

малкия бизнес. Развитието на местната икономика е невъзможно без участието 

на частната инициатива – като партньор, като коректив, като инвеститор и като 

генератор на нови инициативи за развитие от една страна и общината като 

представител на властта от друга. Предстои регистрацията на Местна 

инициативна група, чиято отговорност ще бъде прилагането на интегрирана 

стратегия за местно развити. Групата ще има на разположение бюджет от 
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минимум един до максимум два милиона лева, отпуснати от Програмата за 

развитие на селските райони, подхода Лидер, с които средства ще се 

финансират проекти на цялата общественост. По такъв начин община Гоце 

Делчев се превръща в привлекателно място за стратегически инвестиции и 

публично-частно партньорство с трансгранични възможности. 
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