Община Гоце Делчев

ПЛАН
за развитието на община Гоце Делчев
за периода 2006 – 2013 година

гр.Гоце Делчев, 2005

I. Увод
Планът за развитие на община Гоце Делчев за периода 2006 – 2013 година е
основен инструмент за формирането на цялостна, дългосрочнo ориентирана и ресурсно
осигурена политика за общинско развитие, на основата на местните приоритети и
интереси. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае инициативите на
местно ниво с тези на областно и централно ниво в една обща стратегия и
последователност на осъществяване, което да осигури мобилизиране и пълноценно
използване на ресурсите на всички равнища.
Законът за регионалното развитие, в сила от 20.02.2004 год., разглежда развитието
като процес на формиране и осъществяване на политика за балансирано и устойчиво
развитие на административно-териториалните единици.
Източници за финансиране на общинското развитие са държавният бюджет,
бюджетът на община Гоце Делчев, обществено-частно партньорство, международни
финансови институции, проекти и програми. Ще се разчита най-вече на съфинансирането
на дейностите със средствата от предприсъединителните инструменти на Европейския
съюз, по-специално Програмата ФАР – инвестиционна подкрепа за социалноикономическо сближаване. Силни импулси очакваме и чрез трансграничното
сътрудничество с Гърция.
Програмната цел за икономическо и социално развитие на община Гоце Делчев
трябва да бъде насочена към развитието на нови форми и възможности за:
- стимулиране на икономическия растеж на общинската икономика;
- ускорено развитие на инфраструктурата;
- екологично чиста община с добре запазена екосистема и биоравновесие;
- създаване условия за духовното и физическото развитие на децата и младежта;
- грижа за лицата с увреждания, социално слабите и пенсионерите;
- опазване на обществения ред и сигурността на жителите на общината.
Общинският план за развитие е разработен съгласно изискванията на Закона за
регионалното развитие и предвижданията на Областната стратегия за регионално
развитие. Ползвани са приетите от Общинския съвет стратегии за развитие 1997–2000
година и 2000–2006 година, Стратегията за развитие на туризма в община Гоце Делчев и
района, Програмата за опазване на околната среда и други.

II. Социално-икономически профил на община Гоце Делчев.
1. Географска характеристика
Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България по поречието на река
Места. Районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен,
Банско и Сандански. Общината заема територия от 315.8 кв.км. Общинският център
отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Найблизкото морско пристанище на Бяло море - гр.Кавала - отстои на 95 км.
Общината е съставена от 10 села и един град – Гоце Делчев. Най-големите села са
Брезница, Мосомище, Корница и Лъжница. Най-отдалечено от общинския център е
с.Буково – на 22 км.
2. Релеф
Релефът на общината е много разнообразен. Включва южните алпийски части на
Пирин планина и голяма част от гоцеделчевското поле. На североизток общината опира до
планината Родопи.
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3. Климат
Територията на общината попада в преходно-средиземноморската климатична зона
със средногодишни температури 11.3 – 11.5ºС, средномесечни януарски - 2º и юлски 19º.
Количеството валежи е най-голямо през зимата и есента. Най-дъждовен месец е ноември, а
най-сух – август. Около 150 са дните през годината подходящи за земеделска работа на
открито.
4. Почви
Преобладават кафяви и канелени горски почви, подходящи за отглеждане на
тютюн, картофи, зърнени култури. В по-високите части се срещат планинско-ливадни
почви, а около реките – алувиално и делувиално-ливадни почви.
5. Полезни изкопаеми
Община Гоце Делчев е бедна на полезни изкопаеми, но в замяна на това разполага с
богати водни и горски ресурси. Ценен природен ресурс са мраморните находища, които
дават суровина за преработващата промишленост, в която функционират местни и
чуждестранни предприятия. Голямо е разнообразието от строителни материали, найтърсен 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.Мосомище, но то не е единствено в региона.
Такива има и в землището на с.Баничан.
6. Растителност
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.
7. Атмосферен въздух
На територията на общината и в района на Гоце Делчев отсъстват производствени
мощности, които да определят постоянни или залпови източници на замърсяване на
атмосферния въздух. Определящо значение за високото качество на атмосферния въздух в
района има и обилната горска растителност.
8. Културно-историческо наследство
В общината са разположени редица исторически и културни паметници –
развалините на 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.
9. Образование и култура
В община Гоце Делчев има 15 училища, от които само в общинския център са 3
средни /1 политехническа и 2 професионални гимназии/, 3 основни, 1 помощно училище и
1 Дом за деца и юноши.
Читалищата са 8, от които 7 в селата от общината. Книжният фонд е над 200 хиляди
тома. В гр.Гоце Делчев е единственият Районен исторически музей.
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10.

Население

Населението на общината при последното преброяване е 32 784 жители, от тях
50.5% са жени. Гъстотата на населението в общината е 103.8 души на кв.км, което е доста
над средното за страната /71,8 души на кв.м./. От общия брой на населението 20 533 души
живеят в гр.Гоце Делчев. В селата живеят 12 251 жители, което прави 37% от общото
население.
През последните години се забелязва тенденция за намаляване броя на населението,
свързано преди всичко с изселванията в съседна Турция. Това се отнася преди всичко за
селата. В същото време се наблюдава тенденция за увеличаване броя на населението в
гр.Гоце Делчев, дължащо се на приток на хора от селата.
Естественият прираст на населението в общината все още се изразява с
положителни стойности 0.46%, което е по-високо от средното за страната. Коефициентът
на раждаемост също превишава средния за страната /10.45% срещу 8.8%/, а на
смъртността е по-нисък – 9.96 умрели на 1000 жители срещу 13.6 за страната.
Възрастовата структура на населението в общината е по-благоприятна от средната
за страната.
- в трудоспособна възраст са 19 272 души, което прави 58.9%;
- в подтрудоспособна възраст са 7 183 души, което е 22%;
- в надтрудоспособна възраст са 6 261, или 19.1%
ТАБЛИЦА
за населението на община Гоце Делчев по населени места и възраст
към 03.02.2003 година
№
Населени места
Население бр.
Възрастова структура
Всичко
в т.ч
в т.ч.
под 18 г. 18-62 г. над 62 г.
мъже
жени
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9
10
11

гр.Гоце Делчев
с.Брезница
с.Мосомище
с.Корница
с.Лъжница
с.Борово
с.Баничан
с.Буково
с.Господинци
с.Делчево
с.Добротино
ОБЩО:

11.

20 533
3 354
2 344
1 671
1 443
1 226
765
889
434
93
53
32 784

10 046
1 705
1 172
843
760
614
378
425
223
42
20
16 227

10 487
1 649
1 172
828
713
612
387
464
211
51
33
16 557

4 866
996
541
462
425
275
102
270
112
2
6
8 047

13 172
1 970
1 489
974
892
754
530
551
274
26
24
20 636

2 495
388
314
245
126
197
133
68
48
65
23
4 101

Заетост

Работната сила в община Гоце Делчев през 2004 година е 18.3 хил.души.
Коефициентът на икономическа активност е бил 66.3%, което е по-високо от средното за
страната /54.3%/.
През същата година броят на заетите в община Гоце Делчев е бил 16.2 хил.души.
Най-голям е броят на заетите в големите фирми – 79.2%, преди всичко в
преработвателната промишленост. Заетите в този отрасъл представляват над две трети от
всички заети във фирмите на общината. В търговията, където функционират повече от
половината от активните фирми, са заети около 15% от работещите. Относителният дял на
всички останали отрасли е под 6% и няма особено голямо влияние върху динамиката на
заетостта.
Данните на НСЗ за нивото и структурата на регистрираните безработни показват, че
ситуацията на пазара на труда в община Гоце Делчев е сходна със средната за страната, и
дори в някои отношения е по-добра.
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През 2004 година регистрираните безработни лица в общината са 1 267, което е
7.62% от броя на икономически активното население. Тази тенденция за намаляване
процента на безработица е характерна за последните години. Преобладаващата част от
регистрираните безработни са на възраст от 30 до 44 години, предимно без специалност.
Близо 90% от тях са с основно или по-ниско образование и без квалификация.
12.

Образователна инфраструктура.

Община Гоце Делчев разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с
оптимална за досегашните потребности структура на общото образование е и
професионална подготовка.
В общината има 14 детски градини. Въпреки намалението на деца в предучилищна
възраст, броят на функциониращите детски градини се запазва. Образователното ниво на
детските учителки е високо - около 85% от тях са с висше образование.
Физическото състояние на фонда е добро, като само две се нуждаят от основен
ремонт или нови сгради.
През учебната 2005/2006 год. в общината функционират общо 14 училища и 1 Дом
за деца и юноши. Общински са 11, от които 2 средни и 9 основни.
Тревожно е намалението на учениците в началните класове на обучение, което води
до закриване на паралелки, до обучение на слети класове или в маломерни паралелки.
Физическото състояние на сградните фондове е добро, нуждаят се само от
ежегодни текущи ремонти.
Преподавателите в по-голямата си част са с висше образование. Чуждоезиковото
обучение е широко застъпено. Материалната база е добра и осигурява възможност за
нормален учебен процес.
Държавни училища са 3, от които 2 са професионални гимназии и 1 е специално
помощно училище – интернат. 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. Макар и покриващи
икономическите профили на общината, трудно е да се прави оценка за реализуемостта на
тези специалности, поради отсъствие на данни.
13.

Здравеопазване и социални грижи

Здравеопазването в общината е осигурено от добре развита мрежа на болнична и
доболнична помощ. Статистическата задоволеност с болнични легла и лекари е добра.
Болничната помощ е представена от Многопрофилна болница за активно лечение
“Иван Скендеров”, разполагаща с 185 легла, с числен състав 258 души. Тя изпълнява
надобщински функции и обслужва населението и на съседните три общини.
Доболничното обслужване се осъществява от 26 лекарски практики, от които 20 в
града и 6 в селата, 24 стоматологични практики, 1 общински, 1 частен медицински център,
както и частна хирургична клиника /СХБАЛ/.
Достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група от населението без здравно
осигуряване, особено в селата.
Дирекция “Социално подпомагане” гр.Гоце Делчев успешно реализира държавната
политика в тази област. В Домашния социален патронаж са обхванати 200 души, предимно
възрастни хора, които получават по домовете си топла и питателна храна. В гр.Гоце
Делчев работи Дневен център за деца с увреждания.
Основен проблем, задържащ развитието, увеличаването и разнообразието на
социалните услуги на територията на община Гоце Делчев е недостигът на финансови
средства. Потребителите на социални услуги са в основната си част възрастни хора с
ниски доходи, хора с увреждания и в неравностойно положение и не са в състояние да
покрият разходите по своята издръжка.
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14.

Култура и спорт

На територията на община Гоце Делчев функционират Дом на културата, Районен
исторически музей, читалище “Просвета” и още седем читалища в селата от общината.
Градската библиотека разполага със 150 хил.тома литература. Неврокопският ансамбъл
към читалището отдавна е получил признание в страната и чужбина, а Неврокопският
танцов ансамбъл и Николина Чакардъкова по блестящ начин популяризират фолклорното
богатство на нашия край. Не спират поканите към двата ансамбъла за участие в
национални и международни прояви.
Богата и разнообразна е художествената самодейност в читалищата на селата.
Традиционни и изключително успешни са изявите им в регионални и национални събори и
фестивали.
Районният исторически музей е едно от най-посещаваните места в града, особено за
неговите гости от страната и чужбина. На него ще се разчита и занапред да играе
първостепенна роля в развитието на културния туризъм в общината, за съхраняване и
популяризиране на материалната и духовна култура на населението от региона.
В община Гоце Делчев съществуват богати спортни традиции. Градът ни е един от
водещите в хандбала, футболът заема престижни позиции във всички възрастови групи.
Борбата продължава да е водещ спорт, особено сред децата и младежите от селата.
Спортната база непрекъснато се обогатява и подобрява. Позабравени и нови
спортове набират скорост – баскетбол, карате, тенис и др. С изграждането на спортната
зала ще се открие възможност градът и районът ни да се превърнат в място, където да се
провеждат подготвителни лагери и спортни състезания от вътрешния и международен
календар.
И тук основния проблем са финансовите средства. Спортните обекти и съоръжения
се нуждаят от поддържане и ремонт, като се включат в списъка на общинска собственост
поетапно, а някои от тях да се предложат на концесия на инвеститори и
спомоществователи.

III. Анализ на състоянието и тенденциите в икономическото
развитие на община Гоце Делчев
1. 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”,
“Козмотекс”, “Орбел” и други. 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.
Голямо е значението и на производството на хранителни продукти – хляб, месо,
мляко, сирене, консерви и безалкохолни напитки. Преработката на тютюн си остава
традиционно за общината.
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 дружества са снабдени с модерна лека и тежка
механизация и изпълняват сериозни строителни програми.
2. 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 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 стихийният пазар.
Основният поминък на селското население от общината е свързан с
тютюнопроизводството, което с всяка измината година намалява. Това се дължи на
ежегодното намаляване квотите на изкупвателните фирми, базирано на намаленото
потребление на тютюна в световен мащаб, както и на повтарящите се години наред
неуредици при изкупуването и заплащането на тютюна.
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.
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.
3. Горско стопанство
Общата площ на горския фонд на общината е 197 кв.км., която се стопанисва и
управлява от лесничейството в гр.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 ни 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.
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4. Туризъм
Община Гоце Делчев има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от
редица благоприятни предпоставки. Водещи сред тях са красивата природа, богатото
културно-историческо наследство, подходящите условия за организиран ловен туризъм и
други. Реализацията на трансгранични инфраструктурни проекти и на проекти за
трансгранично сътрудничество – особено след откриването на ГКПП “Илинден”, ще
разкрият нови възможности за интензивно развитие на международния туризъм.
Материално-техническата база на общината е със скромен капацитет от леглови
фонд в хотелите и от места в ресторантите и другите заведения за обществено хранене.
Тенденцията е след отварянето на ГКПП “Илинден” тя да нараства в количествено и
качествено отношение.
Обобщено, проблемите се свеждат до липса на практика, умения и интерес за
активно използване на богатия потенциал на общината за развитие на туризма като важен
елемент на общото развитие. Вътрешният и международният туризъм и съпътстващата го
туристическа индустрия в редица от своите направления – краткосрочният активен отдих,
маршрутно-познавателният и историческият туризъм, крайпътното туристическо
обслужване, бизнес туризмът и луксозният международен ловен туризъм - имат
значителен потенциал за развитие в община Гоце Делчев.
5. Транспортна инфраструктура
В национален план община Гоце Делчев 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.
В северна посока, към вътрешността на страната връзките са интензивни, но на юг
пътят все още е “тупиков” и провежда по-скоро вътрешнорегионални потоци.
Предстоящото отваряне на ГКПП “Илинден” и пътя за гр.Драма и гр.Кавала ще открие
добра перспектива за развитието на транспортната инфраструктура.
Селищата от общината са свързани с местни пътища от четвъртокласната пътна
мрежа, чиято дължина е 36 км. Като цяло състоянието на общинската пътна мрежа е
задоволително.
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 т.н. “специализиран”
превоз за превоз на своите работници.
6. Водостопанска инфраструктура
Град Гоце Делчев и селата Брезница, Корница, Лъжница, Баничан, Борово и
Мусомище се водоснабдяват от главния водопровод, водещ началото си от река Туфча в
землището на с.Брезница. Водоснабдяването на другите селища се осъществява на базата
на местни водоизточници. Подаваните количества вода са достатъчни за населението. С
пускането на Пречиствателната станция за питейни води рязко ще се повиши и качеството
на консумираната от населението вода. Вече няма селища, които да са на сезонен режим.
Сериозен проблем е амортизацията на водопроводната мрежа, изградена от азбестоциментови тръби. Честите аварии са причина за сериозни загуби на вода и лошо качество
на услугата.
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Канализационна система има изградена в гр.Гоце Делчев на 95% и в почти всички
селища от общината, където варира от 30% до 70%. Единствено селата Делчево и
Добротино са без канализация. За съжаление пречиствателна станция за отпадни води
липсва.
Напоителните системи, предназначени за поливане на селскостопанските земи са
разрушени и в окаяно състояние. Помпените станции на територията на общината са
ограбени, напоителните канали са затлачени и за тях не се полагат никакви грижи.
Ежегодно намалява територията на поливните площи. Това трагично състояние е сериозен
проблем за развитието на селското стопанство в общината.
7. Финансов анализ на община Гоце Делчев.
Община Гоце Делчев е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен
общински бюджет, съгласно чл.14 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Общината е от четвърти функционален тип. Три от кметствата са на
самостоятелен бюджет и счетоводна отчетност – Мосомище, Брезница и Корница. От
функциите които упражнява общината със самостоятелен бюджет са: “Образование”;
“Здравеопазване”, представено от дейности – “Детска ясла” и “Други дейности по
здравеопазването”, включващи медицинския персонал зает в училищното и детско
здравеопазване; функция “Социално подпомагане и грижи”, представена от три дейности
– “Домашен социален патронаж”, “Дневен център за деца с увреждания” и “Млечна
кухня”; “Култура”; “Чистота”; “Общинска администрация” и “Общински съвет”.
Бюджетът на община Гоце Делчев през последните четири години е както следва:
№
Година
Собствени приходи
Субсидия и
Общо (лв)
(лв)
трансфер (лв)
1
2002
3 563 052
6 137 976
9 701 028
2
2003
3 732 644
7 013 018
10 745 662
3
2004
3 906 251
5 834 987
9 741 238
4
2005
3 492 724
5 361 044
8 853 768
Държавата осигурява издръжката на делегираните държавни дейности чрез
преотстъпване на приходите по Закона за облагане на доходите на физически лица или т.н.
Преотстъпени данъци по ЗОДФЛ – държавен трансфер; субсидия под формата на обща
допълваща субсидия и целева субсидия за капиталови разходи.
Съгласно чл.3 от Закона за държавния бюджет, данъците по ЗОДФЛ постъпват
изцяло в общинския бюджет, а съгласно Закона за държавния бюджет, средствата от
преотстъпения данък и общата допълваща субсидия трябва да осигуряват изцяло
издръжката на делегираните държавни дейности, финансирани чрез общинския бюджет.
Собствените приходи се формират на базата на данъчни постъпления и неданъчни
приходи, към които се отнасят таксите и доходите от собственост. За последните години
процентното изпълнение на тези приходи е над 104%, като най-голям дял в събираните
собствени средства имат неданъчните постъпления.
Един от важните приходоносители в приходната част на общинския бюджет са
имуществените данъци. Те заемат около 20% от всички собствени приходи събрани в
общинската хазна и около 13% от местния бюджет на общината.
Важно перо в общинския бюджет се явява данъка върху превозните средства, както
и данъка върху недвижимите имоти.
Другите неданъчни приходи за общинския бюджет идват от “Приходи от глоби,
лихви и неустойки”, приходи получени от министерства и ведомства, “Внесен данък
добавена стойност”, “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми”, приходи от
продажба на държавно и общинско имущество.
Взаимоотношенията между Републиканския бюджет и бюджета на общината се
изразява в осигурената държавна субсидия. Фактически получаваната държавна субсидия
през последните години е винаги над 100%, но не може да осигури пълно покриване на
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фактическите разходи, особено в края на годината. Една част от разходите през текущата
година се покриват с бюджета от следващата година. Практика е, ежегодно с решение на
Общинския съвет, общината да кандидатства за банкови заеми с инвестиционни цели.
Съществена роля във финансовото осигуряване дейността на общината играят
средствата, постъпващи от защитени проекти и програми – наши и международни.
Имайки предвид актуалността на този вид осигуряване на средства, необходимо е
общинска администрация да активизира дейността си по разработването на проекти за
кандидатстване пред предприсъединителните и структурни фондове на Европейския съюз.

IV. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и
заплахите
1. 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 и периферността на
общината от столицата и основните
центрове в страната;



Значителните горски площи в близост
до гр.Гоце Делчев и селата от
общината позволяват развитието на
целогодишен туризъм и отдих, както и
на ски спорта;

 Отдалечеността от българските
пристанища, летища затруднява вноса и
износа на суровини, материали и готова
продукция;



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
процентът на поливните площи не
отговаря на възможностите;



Питейната вода в общината
изключително високо качество;

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



Стратегическо местоположение от
гледна
точка
развитие
на
трансграничното сътрудничество с
Гърция;



Наличие на ГКПП в близост до –
общината.



Близост до пристанището Кавала на
Бяло море.

е

с

 Неоптимално използване на горския
фонд, продиктувано от ограничения дял на
преработената до краен продукт дървесина
за сметка на износа на сурова дървесина;
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2. 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;

 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;



Наличие на модерно Депо за твърди
битови отпадъци, нерегламентираните
сметища са сведени до минимум.

 Застаряване и влошени условия за
развитие на растителните видове в
старата част на Градския парк.

3. Култура и туризъм

Силни страни

Слаби страни



Наличие на уникални обекти на
културно-историческо наследство;



Съхранени
традиции,
многообразие на фолклора;



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

бит

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

 Липса на подходяща туристическа
инфраструктура в общината;
 Липса на собствен инвестиционен
капитал на местните предприемачи в
туризма;
 Недостатъчна култура на обслужването;
 Отсъствие на подходяща среда
атракции за посрещане на туристи.

и
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4. 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
подкрепа на бизнеса;

 Разпокъсаност на обработваемата земя и
неразвит пазар на земята;



Наличие на ресурси за изграждане на
алтернативни
източници
на
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
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;



Модернизирана съобщителна мрежа в
града с достъп до съвременни услуги;



Добре
развита
електроенергийна
мрежа с възможности за допълнително
натоварване;



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

за

за

 Раздробеност
стопанства;

на

животновъдните
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5. Възможности
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Макроикономическа стабилизация;
Трансгранични връзки и сътрудничество;
Членство в Европейския съюз;
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 поуедрено 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.
6. Заплахи

•

•
•

•

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

•
•
•

Задълбочаване на миграционните процеси;
Силната зависимост от тютюн при неясното бъдеще на отрасъла;
Очакваната инвазия на китайския и европейския пазар ще застраши местните
производители;
Недостатъчно развити публично-частни партньорства;
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;
Непознаване на производителите на стандартите за производство и търговия на
Европейския съюз;
Липса на маркетингова стратегия и практика на местните туристически фирми;
Съобразяване с изискванията и предизвикателствата на Европейския съюз.

V. Визия, приоритети, цели и мерки
Визия

Визията за развитие на община Гоце Делчев е – община със стабилен икономически
растеж и повишаване благосъстоянието на населението, с развит бизнес, техническа и
социална инфраструктура, съхранение на околната среда, с добри възможности за
развитие на младото поколение, утвърден административен, стопански и духовен център
на района, равноправен партньор на общините от Европейския съюз.
Следването на визията ще стане в партньорство с местния бизнес, институциите,
обществени организации и дружества чрез оползотворяване на местните ресурси и
привличане на средства по национални и международни програми.
Над всичко ще бъдат поставени хората, които трябва да живеят в здравословна и
удобна за живот среда в техните населени места.
Близостта ни до Република Гърция, отварянето на пътя Гоце Делчев – Драма и
предстоящото приемане на страната ни в Европейския съюз дават големи възможности за
развитието на общината ни, които следва да се използват.
За постигане на визията на община Гоце Делчев и на заложените приоритети и
цели, както и за преодоляване на слабостите посочени в анализа, се предвижда общината
да реализира следните мерки и дейности:
Приоритет 1

Стимулиране на икономическия растеж на общинската икономика и повишаване
инвестиционната и туристическа привлекателност на общината.
Стратегическа цел 1
“Създаване на предпоставки за устойчиво и балансирано социално-икономическо
развитие”.
Мярка: “Маркетинг на икономическия потенциал на общината”
Дейности:
1. Изработване и постоянна актуализация на материали на хартиен и електронен
носител за възможностите за инвестиции в общината.
2. Представяне на възможностите за инвестиции в община Гоце Делчев на
национални и международни икономически форуми и при гостуване на наши
делегации в други страни.
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3. Поддръжка на специализирана интернет страница на община Гоце Делчев и
издаване на бизнес каталози.
4. Организиране на българо-гръцки търговски изложения.
Мярка: Създаване на система от стимули за инвеститорите”.
Дейности:
1. Изготвяне, обновяване и разпространяване на материали, представящи
икономическият потенциал на общината.
2. Съдействие от страна на общината при осъществяване на контакти между
инвеститори желаещи да придобият терени или сгради и собствениците им.
3. Създаване на база данни с частни терени и сгради.
4. Създаване и постоянно актуализиране на база данни с предоставяните от
общината стимули за инвеститорите, съгласно действащото законодателство.
Стратегическа цел 2
“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”.
Мярка: Постигане на комплексно интегрирано развитие в селското и горско стопанство”.
Дейности:
1. Окончателно завършване на процеса по възстановяване на земеделските и
горски земи.
2. Комасация на земеделските земи.
3. Възстановяване на разрушените хидротехнически съоръжения и напоителни
системи, изграждане на нови и увеличаване на поливните площи.
4. Създаване условия за развитие на алтернативно земеделие.
5. Да продължат процесите на залесяване и отглеждане на млади насаждения,
комбинирано с различни противоерозионни технически мероприятия – баражи,
каменни прагове, биоплетове, биопрагове.
6. Организацията на стопанисването на горския фонд да бъде насочено към
разширеното възпроизводство на главния продукт – дървесината, съобразени с
екологичните условия на района.
7. Осъществяването на странични ползвания на горския фонд – паша на едър и
дребен добитък, добив на сено от голите площи, добив на листников фураж,
билки, горски плодове, да бъде съобразено със запазването и охраната на
горския фонд и дивеча.
8. Запазване на естествената обстановка около съществуващите природни
феномени и редки растителни видове в защитените природни територии.
Мярка: Укрепване на институционалната среда за развитието на селското стопанство.
Дейности:
1. Осигуряване на системна и актуална пазарна, технологична и ценова
информация за селскостопанските производители.
2. Съдействие на селскостопанските производители при намиране на финансови
ресурси, за получаване на конкретна техническа помощ и НОУ-ХАУ от
европейски напреднали страни и за разширяване приложението на водещ
български опит в селското стопанство.
3. Координиране усилията на местните селскостопански производители за
обединяване в браншови организации.
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4. Създаване на общински гаранционни фондове за развитието на земеделието и
изграждане на система от борси и тържища.
5. Създаване на единен кадастър и информационна система за управление на
ползването и опазването на земеделската земя.
6. Пълноценно използване на възможностите на програми на Европейския съюз и
фонд “Земеделие” за обновяване на материално-техническата база и
подобряване на маркетинга на произвежданите продукти.
Стратегическа цел 3
“Усвояване на потенциала за развитие на различните форми на туризъм, съхраняване и
развитие на културно-историческото наследство и интегриране към вече утвърдени
туристически центрове в страната и съседните държави”.
Мярка: “Повишаване качеството на туристическия продукти”.
Дейности:
1. Разширяване
и
поддържане
на
специализираната
туристическа
инфраструктура.
2. Решаване проблемите с водоснабдяването, канализацията и електрификацията
на курорта “Попови ливади”.
3. Подпомагане на дейностите по развитието на селски и екологичен туризъм.
4. Разработване и реализация на програми за развитие на други алтернативни
видове туризъм /културен туризъм, ловен туризъм, крайречен туризъм и водни
спортове/.
Мярка: “Подобряване на туристическия маркетинг”
Дейности:
1. Членство в мрежата за устойчив туризъм и в Пирински туристически форум.
2. Привличане на туристически групи от страната и от съседните страни.
3. Разработване на рекламно-информационни продукти.
4. Поддържане и разширяване на информационния туристически център.
5. Изготвяне и поддържане на уеб-сайт на общината и включване в Националната
туристическа информационна система.
Мярка: “Подобряване на материално-техническата база на културните институти в
общината”.
Дейности:
1. Ремонт на покрива, смяна на дограма, мокет, боядисване и освежаване на Дома
на културата.
2. Основен ремонт на сградата на Читалище “Просвета” в гр.Гоце Делчев.
3. Ремонт на сградите /салони, библиотеки/ на читалищата в селата Мосомище,
Брезница, Корница, Лъжница и Баничан.
4. Вътрешен ремонт на Районния исторически музей в гр.Гоце Делчев.
Мярка: “Популяризиране на културно-историческото наследство”
Дейности:
1. Изготвяне върху CD и на хартиен носител рекламен материал за гр.Гоце Делчев
и общината, в който да е отразено културно-историческото наследство и
природните забележителности.
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2. Изграждане на паметник-барелеф на първия кмет на гр.Неврокоп /днес Гоце
Делчев/ Пейо К.Яворов.
3. Издаване на туристически каталог за гр.Гоце Делчев и района.
Стратегическа цел 4
“Привличане на инвестиции чрез
трансграничното сътрудничество”.

пълноценно

използване

на

националното

и

Мярка: “Създаване контакти с Българската агенция за инвестициите и Агенцията за
насърчаване на малките и средни предприятия”
Дейности:
1. Провеждане на работни срещи с ръководствата на Българската агенция за
инвестициите и на Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия.
2. Постоянен обмен на информация за предстоящи бизнес форуми в страната и в
чужбина.
3. Провеждане на съвместни участия в бизнес форуми.
Мярка: “Създаване на регионални и международни партньорства в икономическата
област”
Дейности:
1. Развитие на икономическо сътрудничество с общини от страната с които сме в
добри взаимоотношения.
2. Насърчаване на икономическото сътрудничество с общините Като Неврокопи,
Драма, Просечен и Кавала от Република Гърция.
3. Развитие на първоначално установените контакти с градове от Германия,
Австрия, Италия, Унгария и Русия.
4. Разработване на проекти за кандидатстване по международни програми и
фондове.
Мярка: “Въвеждането на стандарти за качество по ИСО”
Дейности:
1. Информиране на фирмите от общината за различните грантови схеми на
Министерството на икономиката и различните фондове на Европейския съюз за
въвеждане на ISO, НАССР и други.
2. Привеждане на системите за контрол на качеството на фирмите от община Гоце
Делчев в съответствие с изискванията на ЕС.
3. Сертифициране на община Гоце Делчев по ISO-9001.
Приоритет 2

Ускорено изграждане на нова и реконструкция на съществуващата транспортна,
техническа и социална инфраструктура, благоустрояване, хигиенизиране и
озеленяване на населените места.
Стратегическа цел 1
“Придаване съвременен Европейски облик на гр.Гоце Делчев”.
Мярка: “Проучване на транспортните потоци, като необходимо условие за предоставяне
на изходни данни за изготвяне на нова транспортна схема за гр.Гоце Делчев и
общината”.
Дейности:
1. Изготвяне на нова схема за движение на МПС в гр.Гоце Делчев и актуализация
на действащата за селищата в общината и извън нея.
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2. Изготвяне и осъществяване на работни проекти за уширение на улици и направа
на “джобове” за автобусни спирки.
3. Ремонт на обходния път с.Борово – к.к.”Попови ливади”.
4. Благоустрояване на улици.
5. Текущо поддържане на уличните и тротоарни настилки.
6. Премахване от тротоарите на стари и изоставени МПС.
Мярка: “Подобряване на условията за паркиране на автомобили в гр.Гоце Делчев”.
Дейности:
1. Оформяне на максимално възможен броя паркови места в ЦГЧ и кварталите на
града.
2. Изграждане на подземни и надземни платени паркинги за обществено ползване.
3. Изграждане и обособяване на паркинги и места за престой на товарни
автомобили.
Мярка: “Подобряване на условията за достъп на хора с увреждания до обществената
среда”.
Дейности:
1. Актуализация на Регулационния план с оглед създаване на условия за
придвижване на хората с увреждания.
2. Предоставяне на възможност за лесен достъп на хората с увреждания при
искани от тях услуги в държавните и други учреждения.
3. Изграждане на рампи, парапети, алеи, пешеходни пътеки, спирки, светлинна и
звукова сигнализация и платформи за хората с увреждания.
Мярка: “Архитектурно-художествено изграждане, благоустрояване,
хигиенизиране и озеленяване на населените места”.
Дейности:
1. Проектиране на нов архитектурен градоустройствен план на гр.Гоце Делчев и
стриктната му реализация.
2. Недопускане на стихийно застрояване чрез промяна на предназначените и при
връщане на имоти.
3. Премахване на грозящите временни търговски обекти в града и селата.
4. Доизграждане на пешеходната зона в града и възстановяване на фонтаните
пред Дома на културата.
5. Възходящо развитие в поддръжката на зелените площи.
Стратегическа цел 2
“Газифициране на гр.Гоце Делчев”
Мярка: “Координация на дейността с ключовите институции на национално ниво и
общините от поречието на река Места за газификацията на гр.Гоце Делчев”.
Дейности:
1. Осигуряване на необходимите квоти газ от страна на държавните институции.
2. Провеждане на процедура от Държавната комисия за енергийно регулиране за
избор на лицензиант.
3. Изработване на работни проекти за газификация.
4. Практическо реализиране на проектите.
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Стратегическа цел 3
“Доизграждане и поддържане на общинската инфраструктура и превръщане на гр.Гоце
Делчев и селищата от общината в привлекателни места за живеене и отдих”.
Мярка: “Асфалтиране на улици, изграждане на водопроводи, социални заведения, кътове
за отдих, пътища и подобряване на водоснабдяването и канализацията на
територията на общината”.
Дейности:
1. Дейности, отнасящи се до развитието на общината като цяло:





Водоснабдяване на Градския парк, зелените площи по входните артерии и площада
пред Дома на културата;
Реконструкция на Градския парк;
Ремонт и реконструкция на селските зелени площи за широко обществено
ползване;
Водоснабдяване на зелените площи във ведомствата, учебните и здравни
заведения в общината.

2. Дейности по населени места.
/ От таблицата за конкретните дейности/
Приоритет 3

Привеждане на параметрите на околната среда в съответствие с европейските
изисквания за устойчиво балансирано развитие”.
Стратегическа цел 1
“Ефективно използване на водните ресурси, опазването им за задоволяване
потребностите от вода на населението и предотвратяване на замърсяването им”.
Мярка: “Рационално управление и ползване на водните ресурси”.
Дейности:
1. Монтиране на измервателни устройства на водоизточниците.
2. Ограничаване броя на безстопанствените чешми по улиците на селата от
общината.
3. Спазване разпоредбите на Наредба № 1 на Общинския съвет за рационално
използване на питейната вода.
4. Информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси и начините
за пестеливо използване на водата.
5. Възстановяване и развитие на системата от напоителни канали на територията
на общината.
Мярка: “Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността”.
Дейности:
1. Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.
2. Изграждане на нови клонове на канализационната система.
3. Проектиране и изпълнение на мероприятия по реконструкция на
канализационната мрежа.
4. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в курорта “Попови
ливади”.
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Стратегическа цел 2
“Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване на вредното им
въздействие върху човешкото здраве и околната среда”.
Мярка: “Осигуряване оптимални условия за осъществяване на дейностите по
управлението на битовите и строителни отпадъци, опасни отпадъци от бита,
болнични отпадъци”.
Дейности:
1. Оптимизиране таксите за дейностите по отпадъците и обвързване на такса
“битови отпадъци” с количеството и разходите за поддържане на чистотата.
2. Въвеждане на рестриктивни такси за обезвреждане /депониране/ на
производствени отпадъци.
Мярка: “Ограничаване на количествата отпадъци и емисиите, свързани с отпадъците”.
Дейности:
1. Намаляване отпадъците от жилищните сгради с индивидуално жилищно
застрояване чрез компостиране на биоразградимите отпадъци в домашни
компостери.
2. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
3. Изграждане на втора клетка на Депо за ТБО в гр.Гоце Делчев и временни такива
в селата от общината, отговарящи на съвременните изисквания.
4. Рекултивация на първа клетка на Депо за ТБО в гр.Гоце Делчев.
5. Поетапно закриване на нерегламентираните сметища в селата от общината.
6. Отстраняване на щетите от стари замърсявания, причинени от действащи
нерегламентирани сметища и промишлени предприятия.
Мярка: “Подобряване на системата за мониторинг”.
Дейности:
1. Разработване на система за контрол на постъпващите на депо гр.Гоце Делчев
отпадъци по видове и количества.
2. Подмяна на амортизираната обслужваща техника с високо ефективна.
3. Разработване и прилагане на система за разделно събиране – хартия-пластмасастъкло.
4. Организиране на дейността по събиране и съхраняване на излезлите от употреба
МПС на площадки за временно съхранение.
5. Изграждане на инсталация за обезвреждане на болнични отпадъци от хуманната
и ветеринарна медицина.
6. Въвеждането на разделното събиране на отпадъци да започне поетапно от
фирми, учреждения, училищата и детските градини чрез въвеждането на такси с
по-нисък размер.
Мярка: “Привличане на обществеността в процеса на решаване проблемите на околната
среда”.
Дейности:
1. Извършване на представително социологическо проучване сред гражданите на
общината относно качеството на околната среда и възможности за участието
им в местното планиране и вземане на решения.
2. Организиране и осъществяване на акции за почистване и озеленяване на града
и селата.
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3.

Организиране на кампании, свързани с отбелязване на важни природозащитни
дати.

Приоритет 4

Създаване на условия за духовното и физическо развитие на децата и младежта като
алтернатива на неграмотността, престъпността и емиграцията”.
Стратегическа цел 1
“Повишаване качеството на средното образование и професионалната подготовка и
запазване на детските градини и училища”.
Мярка: “Активна роля на местната власт, гражданите и бизнеса за развитие на
образованието като приоритет”.
Дейности:
1. Оптимизиране на училищната мрежа чрез конкуренция в съответствие с
нормативната база и пазара на труда.
2. Обезпечаване на образователния процес с модерна учебна и техническа база,
висококвалифицирани кадри и възможности за избор, съобразени с учениковата
индивидуалност.
3. Утвърждаване родителското участие в образованието, чрез граждански съвет за
образование в гр.Гоце Делчев.
4. Разработване на конкретна стратегия за развитие на образователната система в
община Гоце Делчев.
5. Запазване на детските градини и училищата в общината.
6. Основен ремонт на остарялата и амортизирана училищна база.
7. Осигуряване на топла вода във всяко едно учебно и детско заведение.
8. Разнообразяване услугите за деца в детските градини и училищата, свързани с
изкуствата, техниката и спорта.
9. Изграждане на парно отопление във всяко училище в общината.
10. Санитарните възли в учебните заведения да се приведат съобразно
съвременните изисквания.
11. Привеждане на учебните заведения в съответствие с противопожарните
изисквания.
Мярка: Образователни услуги, осигуряващи намаляване броя на изоставащите и
отпаднали ученици и реализацията им в училище”.
Дейности:
1. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри и особено внимание
към подготовката на класните ръководители и педагогическите съветници.
2. Изработване на индивидуални програми за изоставащите ученици за тяхното
задържане в училище и успешно завършване на учебната степен.
3. Осигуряване на алтернативи за свободното време, насочени към широка
профилност и съхраняване на физическото и психическо здраве на децата и
младежите.
4. Здравно образование в училище и предпазване учениците от опасни за
възрастта им болести.
5. Въвеждане на извънкласни и извънучебни програми за възпитание и включване
на учащите се в опазване на природата.
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Стратегическа цел 2
“Развитие на извън училищните клубни и самодейни форми за творческо развитие и
изява на децата и младежите”.
Мярка “Подобряване координацията между образователните и културни институти за
осигуряване на възможности за творческа изява на децата и младежта”.
Дейности:
1. Подпомагане на ученическото любителско художествено творчество.
2. Организиране на ежегоден общински преглед – фестивал на ученическото
любителско изкуство.
3. Организиране на местни, регионални, национални и международни конкурси за
деца-изпълнители с творчески възможности.
4. Утвърждаване на гр.Гоце Делчев като районен център за развитие на дейности,
адекватни на потребностите на деца, учители и родители.
Приоритет 5

Повишаване на грижите за жителите на общината, подобряване качеството на
живот и увеличаване на заетостта”
Стратегическа цел 1
“Грижа за лицата с увреждания, социално слабите и пенсионерите”.
Мярка: “Развитие на системата за социално подпомагане и насочване на социалните
услуги и грижи към най-уязвимите групи”.
Дейности:
1. Специални грижи за възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск,
представители на етнически общности /ромите/.
2. Преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата
общност и семейна среда.
3. Акцент върху развитието на услуги за превенция и реинтеграция, настаняване в
семейства на близки или приемни семейства за деца в риск.
Мярка: “Създаване на нови алтернативни социални услуги”.
Дейности:
1. Създаване на дневен консултативен център към Общинска дирекция за
социално подпомагане гр.Гоце Делчев за работа с тази категория хора.
2. Създаване на картотека на т.н. “наблюдавани жилища” в които живеят хора,
нуждаещи се от помощ.
3. Разширяване на домашните грижи и домашните социални услуги.
4. Създаване на обществена трапезария за задоволяване потребностите от храна на
хора, които не могат да си я осигуряват сами.
5. Изграждане на дом за стари хора с достъп от собствени медицински услуги и
Дом за деца с увреждания, които да обслужват населението и от други общини
на страната.
Стратегическа цел 2
“Стабилизиране на процесите в здравната реформа и създаване условия за качествено и
достъпно здравеопазване”.
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Мярка: “Запазване на МБАЛ “Иван Скендеров” и “Медицински център І-Гоце Делчев”
като условие за устойчиво развитие на общинското здравеопазване”.
Дейности:
1. Подобряване на материално-техническата база на здравните заведения на
територията на общината.
2. Увеличаване на средствата за медико-техническото оборудване и за ремонт на
здравните заведения.
3. Участие в проекти от национален и международен аспект, подкрепящи
инициативи в тези области.
4. Запазване на общинските здравни заведения и разкриване във всяко село на
лекарска практика.
5. Оказване на помощ при обучението и квалификацията на здравните кадри.
6. Оптимизиране на лекарските практики по селата на територията на община
Гоце Делчев, съгласно обновлението на общинската здравна карта.
7. Приоритетно развитие на майчиното и детско здравеопазване.
8. Компютъризация и софтуерна обезпеченост на здравните заведения.
9. Изграждане на специално помещение за опасни болнични отпадъци за
съхраняване и обезвреждане чрез автоклавиране.
10. Решаване бъдещето на недовършената нова сграда на МБАЛ “Иван Скендеров”
чрез привличане на инвестиции и участие в национални и международни
проекти, подкрепящи инициативи в здравната област.
Мярка: “Усъвършенстване на организацията на маркетинга и рекламата”.
Дейности:
1. Диверсификация на услугите в здравните завадения, свързани с обслужването
на болните и въвеждане на хранене по избор на меню, отговарящи на повисоките съвременни стандарти за здравно и болнично обслужване.
2. Провеждане на системни проучвания за нагласите, нуждите, удовлетвореността
от качеството на предоставените здравни услуги.
3. Активизиране контактите с други здравни заведения от областта, страната и
чужбина с цел утвърждаване на имиджа в публичното пространство и
усъвършенстване на работата.
4. Спазване и утвърждаване на нормативна основа на стойността на общественото
здравеопазване чрез повишаване на нейния капацитет при активно съдействие
на държавен санитарен контрол и неговите местни структури. Осъществяване
на периодични срещи с участието на представители на РЛС; РЦЗ; РЗОК;
РИОКОЗ; общината и Общинския съвет гр.Гоце Делчев; неправителствени и
обществени организации; учреждения; фондации; медии.
Мярка: “Развитие и стабилизиране на функциите и структурите на общественото
здравеопазване”.
Дейности:
1. Осигуряване на преференции на здравни работници, упражняващи дейността си
в непривлекателни райони на общината.
2. Развитие и укрепване на медицинските центрове и лечебните заведения.
3. Предоставяне на база за създаване на хоспис за хронично и онкоболни
пациенти.
4. Приоритетно организиране и насочване на дейността на медицинските кадри
към намаляване на гинекологичната заболеваемост чрез ежегодни
профилактични прегледи.
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5. Координиране дейността на здравната мрежа в борбата със социално значими
заболявания като:
• сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания;
• онкологични заболявания;
• хронични белодробни болести;
• травматологични заболявания;
• психични заболявания;
• ендокринни заболявания /затлъстяване, обездвижване и болести на
цивилизацията/.
• СПИН и венерически болести.
6. Създаване на общински здравен фонд за подпомагане на хора в неравностойно
положение и социално слаби лица за достъп до лечебните заведения на
територията на общината.
7. Оптимизиране броя на яслите и млечните кухни.
Стратегическа цел 3
“Подобряване условията за трудова реализация”
Мярка: “Повишаване на трудовата заетост и трайно намаляване на безработицата.
Оптимизиране управлението на програмите, свързани със заетостта”.
Дейности:
1. Насочване програмите на Бюрото по труда към инвестиране в хора с по-висок
интелектуален потенциал, а не ограничаването им само в контингента на
нискоквалифицираните безработни.
2. Преориентирането на квалификационните и преквалификационни програми на
бюрото по труда към актуалния и перспективния икономически профил и
търсенето в пазара на труда.
3. Разработване на повече програми за временна заетост, които да са алтернатива
на предоставяните социални помощи.
4. Създаване на възможности за алтернативни производства и допълнителна
заетост.
5. Подкрепа на предприемачите, които прилагат нови технологии в селското
стопанство, водещи до намаляване на безработицата.
Приоритет 6

“Опазване на обществения ред и сигурността на жителите на община Гоце Делчев”.
Стратегическа цел 1
Създаване на трайни предпоставки и условия за намаляване на противообществените
прояви на територията на общината”.
Мярка: Активизиране на гражданското участие в обществените структури за опазване на
обществения ред. Подобряване координацията на работа на общината със
специализираните държавни органи за гарантиране сигурността на гражданите и
предотвратяване на противообществените прояви и посегателствата върху
собствеността”
Дейности:
1. Провеждане на оперативни срещи между РПУ, органите на съдебната власт,
общината и гражданските структури с цел опазване на обществения ред.
2. Стриктно прилагане на законодателството в областта на сигурността и приетата
Наредба № 1 на Общинския съвет.
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3. Създаване на граждански формирования в кметствата за подпомагане работата
на органите на МВР.
4. Изграждане на общинска структура в помощ на опазване на обществения ред
5. Ангажиране на медиите за участие в борбата срещу престъпността и опазване
на обществения ред.
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Индикативна финансова таблица за конкретните дейности, проекти и програми
ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Средства от
Фондове на ЕС,
заеми и
друга
частни
чуждестранна
средства
помощ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Приоритет 1: “Стимулиране на икономическия растеж на общинската икономика и повишаване на нейната инвестиционна и туристическа привлекателност”
Цел 1: “Създаване на предпоставки за устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие”.
Мярка: “Маркетинг на икономическия потенциал на общината”.
ДЕЙНОСТ:
1
Изработване и постоянна актуализация
постоянен
Община
2 хил. на
общински
фирмите,
на материали на хартиен и електронен
Гоце Делчев
година
бюджет
включени в
носител
за
възможностите
за
частни фирми
каталога
инвестиции в общината
2
Представяне на възможностите за
постоянен
Община
1000 лв. на
общински
инвестиции в община Гоце Делчев на
Гоце Делчев
година
бюджет
национални
и
международни
БАИ
икономически форуми и при гостуване
на наши делегации в други страни.
3
Поддръжка
на
специализирана
постоянен
Община
5000 лв.
общински
спонсори
интернет страница на община Гоце
Гоце Делчев
бюджет
Делчев и издаване на бизнес каталози.
частни фирми
4
Организиране
на
българо-гръцки
на 2 години
Община
40 хил.лв.
общински
Програма ФАР –
фирми
търговски изложения.
Гоце Делчев
бюджет
съвместен фонд за
участници
малки проекти
България –
Гърция
Мярка: “Създаване на система от стимули за инвеститорите
ДЕЙНОСТИ:
1
Изготвяне,
обновяване
и
постоянен
Община
разпространяване
на
материали,
Гоце Делчев
представящи
икономическия
Бизнес-инкубатор
потенциал на общината.
Бюро по труда
постоянен
Община
2
Съдействие от страна на общината при
Гоце Делчев
осъществяването на контакти между
инвеститори, желаещи да придобият
терени или сгради и собствениците им.
3
Създаване на база данни с частни
постоянен
Община
терени и сгради.
Гоце Делчев
№

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет
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№

1
4

5

1
2
3

4

1

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Създаване и постоянно актуализиране
на база данни с представяните от
общината стимули за инвеститорите,
съгласно действащото законодателство
Използване на общинско-частното
начало
за
изграждане
на
инфраструктурата на населените места

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
постоянен

4
Община
Гоце Делчев

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

5

6

7

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

2006-2013

Община
в зависимост
общински
фондове на ЕС
частни
Гоце Делчев
от
бюджет
инвеститори
частни
инвестициите
инвеститори
Цел 2: 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”.
Мярка: “Постигане на комплексно интегрирано развитие в селското и горско стопанство”
ДЕЙНОСТИ:
Окончателно завършване на процеса
2006 г.
Община
по възстановяване на земеделските и
Гоце Делчев
горски земи
МЗГ
Комасация на земеделските земи
2007 г.
МЗГ
200 хил.лв.
общински
ДФ
фондове за
средства от
2008 г.
Община
Възстановяване на разрушените
бюджет
“Земеделие”
земеделие на ЕС
частните
Гоце Делчев
хидротехнически съоръжения и
инвеститори
частни фермери
напоителни системи, изграждане на
бизнес асоциации
нови и увеличаване на поливните
площи.
Създаване на условия за развитие на
2006-2013
частни фермери
в зависимост
ДФ
Програма
средства от
частните
алтернативно земеделие
бизнес асоциации
от
“Земеделие”
САПАРД
Община
инвестициите
фондове за
инвеститори
Гоце Делчев
земеделие на ЕС
Мярка: “Укрепване на институционалната среда за развитие на селското стопанство”
ДЕЙНОСТИ:
Осигуряване на системна и актуална
постоянен
Община
пазарна, технологична и ценова
Гоце Делчев
информация за селскостопанските
производители

26

№

1
2

3

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Съдействие на селскостопанските
производители при намиране на
финансови ресурси, за получаване на
конкретна техническа помощ и НОУХАУ от европейски напреднали
страни и за разширяване
приложението на водещ български
опит в селското стопанство
Координиране усилията на местните
селскостопански производители за
обединяване в браншови организации

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
постоянен

2006-2008 г.

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

4
Община
Гоце Делчев
Бизнес асоциации
министерства

5

6

7

Община
Гоце Делчев
ДФ “Земеделие”
частни фермери
Община
Гоце Делчев
ДФ “Земеделие”
частни фермери
Община
Гоце Делчев

2000 лв.

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

частни
фермери

4

Създаване на общински гаранционни
фондове за развитието на земеделието
и изграждане на борса

5

Създаване на единен кадастър и
2006-2007г.
10 хил.лв.
общински
ДФ
фондове на ЕС
информационна система за управление
бюджет
“Земеделие”
на ползването и опазването на
земеделската земя.
постоянен
Община
Пълноценно използване на
Гоце Делчев,
възможностите на Програма САПАРД
частни фермери,
и фонд “Земеделие” за обновяване на
Бизнес асоциации
материално-техническата база и
подобряване на маркетинга на
произвежданите продукти.
Цел 3: “Усвояване на потенциала за развитие на различните форми на туризъм, съхраняване и развитие на културно-историческото наследство и
интегриране към вече утвърдени туристически центрове в страната и съседните държави”.
Мярка: “Повишаване качеството на туристическия продукт”
ДЕЙНОСТИ:
Разширяване и поддържане на
2006-2013г.
Община
в зависимост
общински
МРРБ
фондове на
частни
специализираната туристическа
Гоце Делчев,
от
бюджет
Европейския съюз
инвеститори
инфраструктура
частни
инвестициите
инвеститори

6

1

2006–2007 г.

Стойност

в зависимост от
постъпленията

общински
бюджет

ДФ
“Земеделие”

средства на
частните
инвеститори
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№

1
2

3
4

1.
2

3
4
5

1
2

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

2
3
2006-2010г.
Решаване проблемите с
водоснабдяването, канализацията и
електрификацията на курорта “Попови
ливади”.
Подпомагане дейностите по
2006-2013г.
развитието на селски и екологичен
туризъм.
Разработване и реализация на
2006-2013г.
програми за развитие на други
алтернативни видове туризъм
/културен туризъм, ловен туризъм,
крайречен туризъм и водни спортове/.
Мярка: “Подобряване на туристическия маркетинг”
ДЕЙНОСТИ:
2006г.
Членство в мрежата за устойчив
туризъм и в Пирински туристически
форум
Привличане на туристически групи от
2006-2013г.
страната и чужбина

Отговорна
институция
инвеститор
4
Община
Гоце Делчев,
частни
инвеститори
Община Гоце
Делчев, частни
инвеститори
Община
Гоце Делчев
ЛРС
Туристическо
дружество

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

5
500 хил.лв.

6
общински
бюджет

7
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

Средства от
заеми и
частни
средства
9
частни
инвеститори

фондове на ЕС,
проекти

частни
инвеститори

проекти ЕС

частни
инвеститори

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
БТС
частни фирми
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

Разработване на рекламнопостоянен
5000 лв.
общински
информационни продукти.
бюджет
Поддържане и разширяване дейността
постоянен
на информационния туристически
център.
постоянен
Община
Изготвяне и поддържане на уеб-сайт
Гоце Делчев
на общината и включване в
националната туристическа
информационна система
Мярка: “Подобряване на материално-техническата база на културните институти в общината”.
ДЕЙНОСТИ:
Ремонт на Дома на културата
2006-2007г.
Община
52 хил.лв.
общински
Гоце Делчев
бюджет
Основен ремонт на сградата на
2006-2008г.
Община
95 хил.лв.
общински
читалище “Просвета” в гр.Гоце
Гоце Делчев
бюджет
Делчев.

частни фирми
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№

1
3

4

1.

2

1.

2
3
4

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

2
3
4
5
6
7
2006-2008
Община
100 хил.лв.
общински
Ремонт на сградите /салони,
Гоце Делчев
бюджет
библиотеки/ на читалищата в селата
Мосомище, Брезница, Корница,
Лъжница и Баничан.
Вътрешен ремонт на Районния
2006-2007
Община
50 хил.лв.
общински
програми
исторически музей в гр.Гоце Делчев.
Гоце Делчев
бюджет
Мярка: “Популяризиране на културно-историческото наследство”
ДЕЙНОСТИ:
2006
Община
6 хил.лв.
общински
Изготвяне върху CD и на хартиен
Гоце Делчев
бюджет
носител рекламен материал за гр.Гоце
Делчев и общината, в който да е
отразено културно-историческото
наследство и природните
забележителности.
Изграждане паметник-барелеф на
2006
Община
20 хил.лв.
общински
първия кмет на гр.Неврокоп /днес Гоце
Гоце Делчев
бюджет
Делчев/ Пейо К.Яворов.
Цел 4: “Привличане на инвестиции чрез пълноценно използване на националното и трансгранично сътрудничество”.
Мярка: “Създаване контакти с Българската агенция за инвестициите и Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия”.
ДЕЙНОСТИ:
Провеждане на работни срещи с
2006
Община
ръководствата на Българската агенция
Гоце Делчев
за малките и средни предприятия и
тяхното използване в изпълнението на
настоящия план.
Постоянен обмен на информация за
постоянен
Община
предстоящи бизнес форуми в страната
Гоце Делчев
и чужбина
Бизнес асоциации
Провеждане на съвместни участия в
постоянен
Община
бизнес форуми.
Гоце Делчев
Бизнес асоциации
Подготовка на проекти за привличане
2006-2007
Община
на средства от предприсъединителните
Гоце Делчев
и структурните фондове на ЕС.
Мярка: “Създаване на регионални и международни партньорства в икономическата област”
ДЕЙНОСТИ:

Средства от
заеми и
частни
средства
9

спонсори
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№

1
1

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

2
3
4
5
6
7
постоянен
Община
Развитие на икономическо
Гоце Делчев
сътрудничество с общини от страната,
частни фирми
с които сме в добри взаимоотношения.
2
Насърчаване на икономическото
постоянен
Община
сътрудничество с общините Като
Гоце Делчев
Неврокопи, Драма, Просочани и
частни фирми
Кавала от Република Гърция.
3
Развитие на първоначално
постоянен
Община
установените контакти с градове от
Гоце Делчев
Германия, Австрия, Италия, Унгария и
частни фирми
Русия
Мярка: “Въвеждането на стандарти за качество по ИСО”
ДЕЙНОСТИ:
1.
Информиране на фирмите от общината
2006-2007
Община
за различните грантови схеми на
Гоце Делчев
Министерството на икономиката и
различните фондове на Европейския
съюз за въвеждане на ISO, НАССР и
др.
2
Привеждане на системата за контрол
2008
Община
на качеството на фирмите от община
Гоце Делчев
Гоце Делчев в съответствие с
частни фирми
изискванията на ЕС.
3
Сертифициране на община Гоце
2006
Община
6 хил.лв.
общински
Делчев по ISO-9001.
Гоце Делчев
бюджет
Приоритет 2: Ускорено изграждане на нова и реконструкция на съществуващата транспортна, техническа и социална инфраструктура,благоустрояване,
хигиенизиране и озеленяване на населените места”.
Цел 1: “Придаване съвременен европейски облик на гр.Гоце Делчев”.
Мярка: “Проучване на транспортните потоци като необходимо условие за предоставяне на изходни данни за изготвяне на нова транспортна схема за гр.Гоце
Делчев и общината”
ДЕЙНОСТИ:
1
Изготвяне на нова схема на движение
2006-2009
Община
на МПС в гр.Гоце Делчев и
Гоце Делчев
актуализация на действащата за
селищата в общината и извън нея

30

№

1
2

3
4
5

1
2

1
2

3

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Изготвяне и осъществяване на работни
проекти за уширение на улици и
направа на “джобове” за автобусни
спирки.
Рехабилитация на обходния път
с.Борово – к.к.”Попови ливади”

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
2006-2009

2008

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

4
Община
Гоце Делчев

5

6

7

Община
Гоце Делчев

100 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ
Агенция
“Пътища”
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фондове на ЕС

Благоустрояване на улици и квартали в
постоянен
Община
2 млн.лв.
общински
фондове на ЕС
гр.Гоце Делчев.
Гоце Делчев
бюджет
Текущо поддържане на уличните и
постоянен
Община
350 хил.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
тротоарни настилки.
Гоце Делчев
бюджет
Мярка: “Подобряване на условията за паркиране на автомобили в гр.Гоце Делчев”.
ДЕЙНОСТИ:
Оформяне на максимално възможен
2006-2009
Община
брой паркови места в ЦГЧ и
Гоце Делчев
кварталите на града.
Изграждане на подземни и надземни
2006-2013
Община
в зависимост
общински
платени паркинги за обществено
Гоце Делчев
от
бюджет
ползване.
инвестициите
фирми
Цел 3: “Доизграждане и поддържане на общинската инфраструктура и превръщане на гр.Гоце Делчев и селищата от общината в привлекателни места за
живеене и отдих”.
Мярка: “Асфалтиране на улици, изграждане на водопроводи, социални заведения, кътове за отдих, пътища и подобряване на водоснабдяването и
канализацията на територията на общината”.
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Направа на тротоарни площи в
2009
Община
450 хил.лв.
общински
крайните квартали на града.
Гоце Делчев
бюджет
Поставяне на бордюри и направа на
2006-2010
Община
600 хил.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
тротоарни площи на улиците: “Атанас
Гоце Делчев
бюджет
Тешовски”, “Стойо Льондев”, “Стара
планина”, “Полк.Дрангов”, “Арда”,
“Христо Силянов”, “Иларион
Макариополски” и др.
Асфалтиране на улиците:
2006-2008
Община
400 хил.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
“Полк.Дрангов” /от ляво на реката/,
Гоце Делчев
бюджет
“Арда” и улици в крайните квартали, в
т.ч. пресечките на ул.”Потока” и
“Драгоман”.
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№

1
4
5

6
7
8
9
10

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Продължаване подмяната на ВиК
мрежата в града.
Изграждане на ВиК инсталации в
новостроящия се квартал срещу
банята, поставяне на бордюри и
асфалтиране на улиците в него.
Продължаване процеса на подмяна на
отоплителните инсталации в
училищата.
Ремонт и подмяна на дограма в Първо
основно училище “Св.Св.Кирил и
Методий”
Подмяна на отоплителните инсталации
в детските градини.
Реконструкция на ул.”Търговска” и
площад “Гоце Делчев” и
превръщането им в пешеходна зона.
Освежаване фасадите на сградите в
централната градска част.

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
2006-2013

4
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

2006-2009

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

5
3 млн.лв.

6
общински
бюджет
общински
бюджет

7
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

250 хил.лв.

2006-2013

Община Гоце
Делчев

400 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006

Община
Гоце Делчев

80 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ, МОН

фондове на ЕС

2006-2009

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

300 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ, МОН

фондове на ЕС

2006-2008
2006-2013

Община
Гоце Делчев

200 хил.лв.

собственици
те на сгради

11

Изграждане на закрита спортна зала.

2006-2007

Община
Гоце Делчев

2 млн.лв.

12

Изграждане на нова автогара

2006-2007

частни фирми

според
инвестициите

13

Изготвяне план за комплексно
използване на предоставените ни
сгради и терени на бившето поделение
на МО.
Съдействие за разработването на
летището и ползването му за чартърни
полети.
Изграждане на пътя с.Брезницас.Добринище през хижа “Гоце
Делчев”.

2006

Община
Гоце Делчев

2007-2009

Община
Гоце Делчев

2007-2012

Община
Гоце Делчев

14
15

общински
бюджет

МРРБ, проект
“Красива
България”
проект
“Красива
България”
Агенция за
младежта и
спорта
частни фирми

МО, МРРБ
2 млн.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9

МРРБ

частни фирми
фондове на ЕС
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№

1
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Завършване реконструкцията на
Общинския пазар и изграждане на
покрит пазар за промишлени стоки в
кв.97А.
Реконструкция на частта от пазара за
продажба на селскостопански стоки.
Изграждане на лифт от к.м. “Попови
ливади” до връх “Ореляк”
Решаване проблема с бъдещето и
експлоатацията на ученическия лагер в
к.м. “Попови ливади”.
Подмяна на покривните конструкции
на детските градини в общината
Изграждане на водохранилище над
с.Брезница
Проектиране и изграждане на
велосипедни алеи в града и общината.
Изграждане на тренировъчно игрище
за футбол с нормални размери на
територията или в близост до гр.Гоце
Делчев.
Изграждане на спортни площадки в
кварталите на града и в
междублоковите пространства.
Оптимизиране и актуализиране
дейността на Младежкия дом в гр.Гоце
Делчев
Задвижване на процедура, включваща
в регулация новозастроения район в
югозападната част на кв.”Кумсала” и
узаконяване построените жилищни
сгради.
Проектиране на новоархитектурен
градоустройствен план на гр.Гоце
Делчев.

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
2006-2007

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

4
Община
Гоце Делчев

5
200 х.лв.

6

7

2006-2010

Община
Гоце Делчев

50 хил.лв.

2007-2013

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

300 хил.лв.

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

400 хил.лв.

2006-2013

Община
Гоце Делчев

2006-2007

Община
Гоце Делчев

2006-2008

Община
Гоце Делчев

2006-2007

Община
Гоце Делчев

2006-2008
2006-2009
2007-2013
2006-2008
2006-2007

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
собствени
средства, фондове
на ЕС
фондове на ЕС,
собствени
средства
фондове на ЕС

МТСП

фондове на ЕС

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

50 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ
ДАМС

130 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

4 млн.лв.
90 хил.лв.
20 хил.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фондове на ЕС

фондове на ЕС

33

№

1
28
29

30

1
2

3
4
5

6

7
8
9

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Доизграждане на пешеходната зона и
възстановяване фонтаните пред Дома
на културата.
Реконструкция на Градския парк,
водоснабдяването му и
водоснабдяване на зелените площи по
входните артерии и площада пред
Дома на културата.
Ремонт и реконструкция на зелените
площи за широко обществено ползване
в общината.
С.БРЕЗНИЦА
Изграждане на водопровод на
ул.”Охрид” с дължина 400 м.
Изграждане на канализация на
улиците: “Охрид”, “Васил Левски”,
“Ридът”, “Гео Милев” с обща дължина
1200 м.
Изграждане на подпорни стени на
ул.”Суда”, подмяна на водопровода и
асфалтиране.
Изграждане на пристройка към ЦДГ
“Еделвайс” за четири яслени групи.
Изграждане трети етап на СОУ
“Св.Св.Кирил и Методий”, включващ
физкултурен салон, столова, учебни
кабинети и парокотелно.
Подмяна водопровод на улиците:
“Неврокоп”, “Речище” и “Байкал” и
асфалтирането им с обща дължина
2200 метра.
Корекция на река “Туфча” с дължина
800 метра.
Ремонт и благоустрояване на площада
в селото.
Основен ремонт на ул.”Туфча”

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
2006-2008

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

4
Община
Гоце Делчев

5
160 хил.лв.

6
общински
бюджет

7
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

2006-2013

Община
Гоце Делчев

200 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2007-2013

Община
Гоце Делчев

120 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2008

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

35 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2010

150 хил.лв.

2006-2012

Община
Гоце Делчев

100 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2009

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

200 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2013

300 хил.лв.

2006-2013

Община
Гоце Делчев

400 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2010

Община Гоце
Делчев
Община Гоце
Делчев
Община
Гоце Делчев

1.5 млн.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2008
2006-2009

50 хил.лв.
25 хил.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9
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№

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

6
общински
бюджет

7
Агенция за
младежта и
спорта
МРРБ
Комитет по
туризма

1
10

2
Ремонт и реконструкция на спортното
игрище.

3
2006-2008

4
Община
Гоце Делчев

5
10 хил.лв.

11

Рехабилитация на горския път, водещ
към туристическата местност “Чала” –
изходен пункт за развитие на туризма
в алпийската част на Пирин.
С.МОСОМИЩЕ
Изграждане коритото на селската река.

2007-2009

Община
Гоце Делчев

500 хил.лв.

2006-2008

1,2 млн.лв.

Изграждане канал за отвеждане
дъждовните води, идващи от
планината при Сеизмичната станция в
канала за ВЕЦ “Топлика”.
Изграждане на съоръжения на река
Места в землището на селото с цел
покачване на подпочвените води.
Възстановяване на помпената станция
в м.”Керемидарката” и изграждане на
напоителни канали.
Изграждане на водоем на селската
река с цел поливане на дворните места.
Основен вътрешен ремонт на сградата
на читалището
Изграждане на парна инсталация за
газово отопление на сградите на
училището, читалището, ЦДГ и
кметството.
Построяване на пристройка към ЦДГ
за яслени групи и зали за игри и
занимания.
Изграждане на лифт, свързващ
м.”Топлика” и връх “Свети Георги”.

2008-2010

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

1.
2

3
4
5
6
7

8
9
10

Изграждане на база за отдих и спорт в
м.”Топлика”.

300 хил.лв.

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

фондове на ЕС

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

2008-2013

Община
Гоце Делчев

700 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2009-2010

Община
Гоце Делчев

600 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2011-2013

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

400 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ
МК

фондове на ЕС

общински
бюджет

МТСГ
МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ
Комитет по
туризма
МРРБ
Комитет по
туризма

фондове на ЕС

2006-2007
2007-2009

200 хил.лв.
600 хил.лв.

2006-2012

Община
Гоце Делчев

600 хил.лв.

2010-2013

Община
Гоце Делчев

1 млн.лв.

2010-2013

Община
Гоце Делчев

2 млн.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9
частни фирми

фондове на ЕС
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№

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет
7
МРРБ
Комитет по
туризма
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

1
11

2
Изграждане на генерален план и път
до вилната зона в м.”Ливадите”

3
2012-2013

4
Община
Гоце Делчев

5
300 хил.лв.

6
общински
бюджет

12

Изграждане на околовръстен път,
свързващ селото с източните квартали
на гр.Гоце Делчев.
С.КОРНИЦА
Канализация на улици в селото с обща
дължина 4220 метра.
Водоснабдяване на улици с неизграден
водопровод с обща дължина 3450
метра.
Корекция на коритото на селската
река.
Основен ремонт на училището и
изграждане на физкултурен салон.
Укрепване оградата на училището

2007-2009

Община
Гоце Делчев

700 хил.лв.

общински
бюджет

2006-2013

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

220 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

1.5 млн.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ
МОН
МРРБ
МОН
МРРБ

фондове на ЕС
фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

Изграждане на подпорни стени на
улици в селото
Изграждане на колектор за отпадни
води.
Облицоване на напоителен канал,
минаващ през селото.
Подмяна на водопровод и асфалтиране
на улици.
Поставяне плътен слой асфалт на път
отклонение за с.Корница.
С.ЛЪЖНИЦА
Проектиране и изграждане на
резервоар за питейна вода.
Проектиране и изграждане на детска
градина.
Проектиране и изграждане на здравна
служба.

2006-2013
2006-2010
2007
2008
2006-2010
2007-2010
2007
2006-2012
2006-2007
2006
2006
2007

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

250 хил.лв.

500 хил.лв.
25 хил.лв.
100 хил.лв.
120 хил.лв.
20 хил.лв.
400 хил.лв.
200 хил.лв.
80 хил.лв.
200 хил.лв.
150 хил.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фондове на ЕС

фондове на ЕС

МРРБ

МРРБ
МОН
МСГЗ

фондове на ЕС
фондове на ЕС
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№

1
4

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
2009
2008

10

2
Проектиране и изграждане на
многофункционална сграда за
кметство.
Проектиране на нов регулационен
план на с.Лъжница.
Проектиране и изграждане на
футболно игрище.
Изграждане на нова водопроводна
мрежа с дължина 1800 метра.
Поставяне на плътен слой асфалт на
път отклонение за с.Лъжница.
Канализация на улици с дължина 900
метра.
Корекция на речното корито.

11

Асфалтиране на улици в селото

2006-2013

12

Откриване на нови улици.

2006-2013

5
6
7
8
9

1.

2
3

4
5

С.БОРОВО
Проектиране и изграждане на втората
част от сградата на кметството с
помещения за магазин, библиотека и
зала за събрания.
Изграждане на пристройка към
сградата на училището за нуждите на
ЦДГ.
Подмяна на водопроводната мрежа
/външното захранване на селото и
разширяване на резервоара за питейна
вода.
Проектиране и извършване корекция
на река “Сушица” и изграждането на
два моста на нея за пешеходци.
Изграждане и асфалтиране на пътя до
с.Долно Борово.

2006
2006-2010
2006
2006-2009
2009

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

4
Община
Гоце Делчев

5
180 хил.лв.

6
общински
бюджет

7
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

5 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

20 хил.лв.
150 хил.лв.
80 хил.лв.
140 хил.лв.
100 хил.лв.
200 хил.лв.
40 хил.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фондове на ЕС
МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

МРРБ
МРРБ

2006-2009

Община
Гоце Делчев

120 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2007-2009

Община
Гоце Делчев

80 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2009

Община
Гоце Делчев

200 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2007-2009

Община
Гоце Делчев

200 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2007

Община
Гоце Делчев

150 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС
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№

1
6
7
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Подмяна на ВиК инсталации в селото с
обща дължина 2000 метра.
Асфалтиране на улици с дължина 2500
метра.
С.БАНИЧАН
Проектиране и изграждане на здравна
служба.
Проектиране и изграждане на сграда
на читалището със салон за концерти и
събрания.
Изграждане на ЦДГ с площадка за
игра на децата.
Изграждане на помпена станция за
поливане на селскостопанските земи.
Корекция на коритото на река Туфча,
укрепване на дигите и изграждане на
прагове.
Изграждане на “прокър” на главния
път в близост до река Туфча.
Подмяна на дограмата, ремонт на
училището и асфалтиране на
училищния двор.
Оформяне на централната част на
селото.
Подмяна на вътрешния и външен
водопровод на селото.
Асфалтиране на улици и изграждане
на тротоари.
С.БУКОВО
Проектиране и строителство на ЦДГ.
Изготвяне на нов регулационен
кадастрален план на селото.

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

3
2006-2009

4
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

2006-2009

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

5
160 хил.лв.

6
общински
бюджет
общински
бюджет

7
МРРБ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

Министерств
о на
здравеопазван
ето
Министерств
о на
културата
МОН

фондове на ЕС

МЗГ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ
Агенция
“Пътища”
МРРБ

фондове на ЕС

300 хил.лв.

2007-2010

Община
Гоце Делчев

80 хил.лв.

общински
бюджет

2006-2009

Община
Гоце Делчев

100 хил.лв.

общински
бюджет

2007-2010

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

250 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

2006-2008
2006-2013

40 хил.лв.
200 хил.лв.

фондове на ЕС
фондове на ЕС

2006

Община
Гоце Делчев

50 хил.лв.

2006-2008

Община
Гоце Делчев

50 хил.лв.

общински
бюджет

2006-2010

Община
Гоце Делчев

25 хил.лв.

общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

2006-2013

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

150 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ
МОН

фондове на ЕС

2006-2013
2007-2009
2006-2007

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

200 хил.лв.
200 хил.лв.
20 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фирми
участници
средства от
частни
инвеститори

средства от
частни
инициатива
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ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

2
Проектиране и изграждане на нов
резервоар за питейна вода
Проектиране и изграждане на нов
трафопост.
Изграждане на защитни диги покрай
река Места.

3
2007-2010

4
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

Подмяна на уличен и външен
водопровод на селото.
Изграждане на подпорни стени.

2006-2013

2006-2008

11

Подмяна на покрива и дограмата на
училището.
Рехабилитация на пътната отсечка от
река Места до селото.
Изграждане на физкултурен салон към
училището и асфалтиране на
училищния двор.
Довършване канализацията в селото.

12

Благоустрояване на улици.

№

1
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
2
3
4
5
6
7.

С.ГОСПОДИНЦИ
Проектиране и изграждане на ЦДГ и
занималня.
Асфалтиране на пътя, свързващ трите
махали на селото.
Направа на ограда на училищния двор.

2006-2008
2006-2013

2006-2013

2007-2009
2007-2012
2006-2013
2006-2013
2007-2009
2007-2008
2006-2007

Баластриране на улици, направа на
канализация и асфалтиране на улици.
Изграждане на дъждовни колектори на
двете дерета.
Отваряне на нови улици.

2006-2013

Възстановяване и поддръжка на
полските пътища и канали.

2006-2012

2006-2008
2006-2013

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

5
80 хил.лв.

6
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

7
МРРБ

МРРБ
МЗГ

фондове на ЕС

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ
МОН
МРРБ

фондове на ЕС

35 хил.лв.
в зависимост
от
инвестициите
400 хил.лв.
20 хил.лв.
70 хил.лв.
150 хил.лв.
150 хил.лв.
80 хил.лв.
100 хил.лв.
150 хил.лв.
180 хил.лв.
10 хил.лв.
200 хил.лв.
60 хил.лв.
20 хил.лв.
20 хил.лв.

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фондове на ЕС

фондове на ЕС

МРРБ
МОН

фондове на ЕС

общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МРРБ

фондове на ЕС

МЗГ

фондове на ЕС
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ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА

№

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

2006-2013

Община
Гоце Делчев

55 хил.лв.

общински
бюджет

2007-2008

Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

20 хил.лв.

общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет
общински
бюджет

1.
2
3

С.ДЕЛЧЕВО
Привеждане електрическото
захранване на селото съгласно
изискванията на съвременния туризъм.
Изграждане на втори трафопост.

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

МРРБ
МК

фондове на ЕС

фирми
участници

МРРБ

фондове на ЕС

фирми
участници
частни
инвеститори
частни
инвеститори

Проектиране и изграждане на
2007-2010
300 хил.лв.
МРРБ
фондове на ЕС
канализационна мрежа.
4.
Подмяна на водопроводната мрежа в
2006-2013
150 хил.лв.
МРРБ
фондове на ЕС
селата.
5
Проектиране и изграждане на
2006-2013
30 хил.лв.
фондове на ЕС
екопътеки, водещи към и извън селото
с необходимите съоръжения.
6
Рехабилитация на пътя гр.Гоце Делчев
2006-2008
Община
900 хил.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
– с.Делчево.
Гоце Делчев
бюджет
7
Построяване на лифт от
2008-2010
Община
1 млн.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
частни
“Манастирчето” до с.Делчево.
Гоце Делчев
бюджет
инвеститори
8
Благоустрояване и хигиенизиране на
2006-2013
Община
50 хил.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
частни
с.Делчево.
Гоце Делчев
бюджет
инвеститори
С.ДОБРОТИНО
1.
Асфалтиране на отсечката от разклона
2007-2008
Община
60 хил.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
за селото до централната му част.
Гоце Делчев
бюджет
2
Ремонт на сградите за обществено
2006-2007
Община
20 хил.лв.
общински
ползване.
Гоце Делчев
бюджет
3
Използване възможностите на селото
постоянен
Община
за развитие на екотуризма.
Гоце Делчев
Приоритет 3: “Привеждане параметрите на околната среда в съответствие с европейските изисквания за устойчиво балансирано развитие.
Цел 1: “Ефективно използване на водните ресурси, опазването им за задоволяване потребностите от вода на населението и предотвратяване на
замърсяването им”
Мярка: “Рационално управление и ползване на водните ресурси”
ДЕЙНОСТИ:
1.
Монтиране на измервателни
2006-2009
Община
250 хил.лв.
МЗГ
фондове на ЕС
устройства на водоизточниците за
Гоце Делчев
напоителните канали.
2
Ограничаване броя на
2006
Община
безстопанствените чешми по улиците
Гоце Делчев
на селата от общината.
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№

1
3
4.

5
6

1.
2
3
4

1.

2

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

2
3
4
5
6
7
постоянен
Община
Спазване разпоредбите на Наредба №
Гоце Делчев
1 на Общинския съвет за рационално
използване на питейната вода.
Информиране на обществеността за
постоянен
Община
състоянието на водните ресурси и
Гоце Делчев
начините за пестеливо използване на
водата.
Възстановяване и развитие на
2006-2009
Община
1 млн.лв.
общински
МЗГ
фондове на ЕС
системата от напоителни канали на
Гоце Делчев
бюджет
територията на общината.
Възстановяване и ползване на
2006-2009
Община
20 хил.лв.
общински
фондове на ЕС
изградените преди време кладенци за
Гоце Делчев
бюджет
подпочвена вода.
Мярка: “Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността”.
ДЕЙНОСТИ:
Изграждане на пречиствателна
2006-2010
Община
16 млн.лв.
МРРБ
фондове на ЕС
станция за отпадни води.
Гоце Делчев
МОСВ
Изграждане на нови клонове на
2006-2010
Община
2 млн.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
канализационната система.
Гоце Делчев
бюджет
2006-2012
Община
1 млн.лв.
общински
МРРБ
фондове на ЕС
Проектиране и изпълнение на
Гоце Делчев
бюджет
мероприятия по реконструкция на
канализационната мрежа.
Изграждане на пречиствателна
2008-2013
Община
3 млн.лв.
МРРБ
фондове на ЕС
станция за отпадни води в к.к.”Попови
Гоце Делчев
МОСВ
ливади”.
Цел 2: “Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда”.
Мярка: “Осигуряване на оптимални условия за осъществяване на дейностите по управлението на битовите и строителни отпадъци, опасни отпадъци от бита,
болнични отпадъци”.
ДЕЙНОСТИ:
Оптимизиране и актуализиране
постоянен
Община
таксите за дейностите по отпадъците и
Гоце Делчев
обвързване на такса “битови
отпадъци” с количеството и разходите
за поддържане на чистотата.
Въвеждане на такса за обезвреждане
2007
Община
/депониране/ на производствени
Гоце Делчев
отпадъци.
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№

1
3

1.

2

3
4
5

1
2

3

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

2
3
4
5
2006-2007
Община
100 хил.лв.
Изграждане на специално помещение
Гоце Делчев
за опасни болнични отпадъци за
съхраняване и обезвреждане на място
чрез автоклавиране.
Мярка: “Ограничаване на количествата отпадъци и емисиите, свързани с отпадъците”
ДЕЙНОСТИ:
Предотвратяване изхвърлянето на
2006-2013
Община
отпадъци на неразрешени за това
Гоце Делчев
места и/или създаване на
нерегламентирани сметища.
Изграждане на втора клетка на Депо за
2007-2009
Община
4 млн.лв.
ТБО в гр.Гоце Делчев и временни
Гоце Делчев
такива в селата от общината,
отговарящи на съвременните
изисквания.
Рекултивация на първа клетка на Депо
2007-2010
Община
2,4 млн.лв.
за ТБО в гр.Гоце Делчев.
Гоце Делчев
Поетапно закриване на
2006-2007
Община
80 хил.лв.
нерегламентираните сметища в селата
Гоце Делчев
от общината.
Отстраняване на щетите от стари
2006-2013
Община
100 хил.лв.
замърсявания, причинени от
Гоце Делчев
действащи нерегламентирани сметища
и промишлени предприятия.
Мярка: “Подобряване системата за мониторинг”
ДЕЙНОСТИ:
Разработване на система за контрол на
2006-2007
Община
постъпващите на депо гр.Гоце Делчев
Гоце Делчев
отпадъци по видове и количества.
Подмяна на амортизираната
2006-2008
Община
50 хил.лв.
обслужваща техника с високо
Гоце Делчев
ефективна.
фирма
изпълнител
2006-2008
Община
Разработване и прилагане на система
Гоце Делчев
за разделно събиране – хартияфирма
пластмаса-стъкло.
изпълнител

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

6
общински
бюджет

7
МЗ

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

МРРБ
МОСВ

фондове на ЕС

фондове на ЕС

общински
бюджет

МРРБ
МОСВ
МРРБ
МОСВ

общински
бюджет

МРРБ
МОСВ

Средства от
заеми и
частни
средства
9

фондове на ЕС
фондове на ЕС

частни
средства
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№

1
4

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

2
3
4
5
6
7
2006-2007
Община
Организиране на дейността по
Гоце Делчев
събиране и съхраняване на излезлите
от употреба МПС на площадки за
временно съхраняване.
5
Изграждане
на
инсталация
за
2006-2007
Община
220 хил.лв.
общински
МЗ
фондове на ЕС
Гоце Делчев
бюджет
обезвреждане на болнични отпадъци
от хуманната и ветеринарна медицина.
6
Въвеждане на разделното събиране на
2006-2013
Община
отпадъци да започне поетапно от
Гоце Делчев
фирми, учреждения, училищата и
детските градини с въвеждането на
такси с по-нисък размер.
Мярка: “Привличане на обществеността в процеса на решаване проблемите на околната среда”.
ДЕЙНОСТИ:
ежегодно
Община
1.
Извършване на представително
Гоце Делчев
социологическо проучване сред
гражданите на общината относно
качеството на околната среда и
възможности за участието им в
местното планиране и вземане на
решения.
2
Организиране и осъществяване на
ежегодно
Община
акции за почистване и озеленяване на
Гоце Делчев
града и селата.
3
Организиране на обществени
постоянен
Община
кампании, свързани с отбелязване на
Гоце Делчев
важни природозащитни дати.
Приоритет 4: “Създаване условия за духовното и физическо развитие на децата и младежта като алтернатива на неграмотността, престъпността и емиграцията.
Цел 1: Повишаване качеството на средното образование и професионалната подготовка и запазване на социално необходимите детски градини и училища.
Мярка: “Нова активна роля на местната власт, гражданите и бизнеса за развитие на образованието като приоритет”.
ДЕЙНОСТИ:
1.
Оптимизиране на училищната мрежа
постоянен
Община
чрез конкуренция в съответствие с
Гоце Делчев
нормативната база и пазара на труда.
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№

1
2

3
4
5
6
7

8

1

2

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ
2
Обезпечаване на образователния
процес с модерна учебна и техническа
база, висококвалифицирани кадри и
възможности за избор, съобразени с
учениковата индивидуалност.
Утвърждаване родителското участие в
образованието чрез граждански съвет
за образование в гр.Гоце Делчев.
Разработване на конкретна стратегия
за развитие на образователната
система в община Гоце Делчев.
Запазване на необходимите детски
градини и училищата в общината.

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

3
постоянен

4
Община
Гоце Делчев

5
съобразно
нуждите

6
общински
бюджет

7
МОН

2006

Община
Гоце Делчев

2006

Община
Гоце Делчев

постоянен

Община
Гоце Делчев
МОН
Община
Гоце Делчев
Община
Гоце Делчев

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
фондове на ЕС

Ежегоден ремонт на остарялата и
постоянен
600 хил.лв.
общински
МОН
фондове на ЕС
амортизирана училищна база.
бюджет
МТСП
Поетапно и плавно преминаване на
2006-2013
ЦДГ и ПДГ на пазарен принцип и
осигуряване на финансова
самостоятелност на всички училища.
Разнообразяване услугите за деца в
постоянен
Община
детските градини и училищата,
Гоце Делчев
свързани с изкуствата, техниката и
спорта.
Мярка: “Образователни услуги, осигуряващи намаляване броя на изоставащите и отпаднали ученици и реализацията им в училище”.
ДЕЙНОСТИ:
постоянен
Община
Повишаване квалификацията на
съобразно
общински
МОН
Европейски
Гоце Делчев
педагогическите кадри и особено
бюджет
програми,
потребностите
внимание към подготовката на
фондове
класните ръководители и
педагогическите съветници
Изработване на индивидуални
постоянен
Община
съобразно
общински
МОН
Европейски
програми за изоставащите ученици, за
Гоце Делчев
бюджет
програми,
потребностите
тяхното задържане в училище и
фондове
успешно завършване на учебната
степен.

Средства от
заеми и
частни
средства
9

донори

донори
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№

1
3

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8
Европейски
програми

Средства от
заеми и
частни
средства
9
донори

2
3
4
5
6
7
постоянен
Община
Осигуряване на алтернативи за
съобразно
общински
МОН
Гоце Делчев
свободното време, насочени към
бюджет
Агенция за
потребностите
Спортни клубове
широка профилност и съхраняване на
младежта и
физическото и психическо здраве на
спорта
децата и младежите.
постоянен
Община
30 хил.лв.
общински
МОН
4
Качествено здравно образование в
Гоце Делчев
годишно
бюджет
МЗ
училище и предпазване учениците от
опасни за възрастта им болести.
5
Въвеждане на извънкласни и
2006-2007
Община
извънучебни програми за възпитание и
Гоце Делчев
включване на учащите се в опазване на
природата.
Цел 2: “Развитие на извънучилищните клубни и самодейни форми за творческо развитие и изява на децата и младежите”.
Мярка: “Подобряване координацията между образователните и културни институти за осигуряване на възможности за творческа изява на децата и
младежта”
ДЕЙНОСТИ:
1.
Изработване на общинска програма за
2006-2007
Община
ученическо любителско художествено
Гоце Делчев
творчество.
2
Организиране на ежегоден общински
ежегодни
Община
10 хил.лв.
общински
донори
преглед – фестивал на ученическото
Гоце Делчев
бюджет
любителско изкуство.
3
Организиране на местни, регионални,
2006-2013
Община
10 хил.лв.
общински
донори
национални и международни конкурси
Гоце Делчев
бюджет
за деца-изпълнители с творчески
възможности.
Приоритет 5: “Повишаване грижите за жителите на общината, подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта”.
Цел 1: “Грижа за лицата с увреждания, социално слабите и пенсионерите”
Мярка: “Развитие на системата за социално подпомагане и насочване на социалните услуги и грижи към на-уязвимите групи”.
ДЕЙНОСТИ:
1.
Специални грижи към възрастни,
постоянен
Община
100 хил.лв.
общински
самотни хора, хора с увреждания, деца
Гоце Делчев
годишно
бюджет
в риск, представители на етнически
общности /ромите/.
2
Преход от институционални грижи
2006-2013
Община
в зависимост
общински
МТСП
към услуги, които оставят човека в
Гоце Делчев
от нуждите
бюджет
неговата общност и семейна среда.
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№

1
3

1

2
3

4

5

1.
2

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

2
3
4
5
6
7
2006-2013
Община
в зависимост
общински
МТСП
Акцент върху развитието на услуги за
Гоце Делчев
от нуждите
бюджет
превенция и реинтеграция,
настаняване в семейства на близки или
приемни семейства за деца в риск.
Мярка: “Създаване на нови алтернативни социални услуги”
ДЕЙНОСТИ:
Създаване на дневен консултативен
2006
Община
в зависимост
общински
МТСП
донори
център към Общинска дирекция за
Гоце Делчев
от нуждите
бюджет
социално подпомагане гр.Гоце Делчев
за работа с тази категория хора.
Създаване на картотека на т.н.
2006 и
Община
“наблюдавани жилища” в които
ежегодно
Гоце Делчев
живеят хора, нуждаещи се от помощ.
в зависимост
Разширяване на домашните грижи и
постоянен
Община
от нуждите
домашните социални услуги.
Гоце Делчев
Дирекция
“Социално
подпомагане”
Създаване на обществена трапезария
2007
Община
30 хил.лв.
общински
МТСП
Европейски
донори
за задоволяване потребностите от
Гоце Делчев
бюджет
програми
храна на хора, които не могат да си я
осигурят сами.
Изграждане на дом за стари хора и дом
2007-2009
Община
500 хил.лв.
МТСП
Европейски
донори
за деца с увреждания, които да
Гоце Делчев
програми и
обслужват населението и от други
МТСП
фондове
общини на страната
Цел 2: “Стабилизиране на процесите в здравната реформа и създаване на условия за качествено и достъпно здравеопазване”.
Мярка: “Запазване на МБАЛ “Иван Скендеров” и “Медицински център І-Гоце Делчев” като условие за устойчиво развитие на общинското здравеопазване”.
ДЕЙНОСТИ:
Подобряване на материално2006-2010
Община
350 хил.лв.
общински
МЗ
Еврофондове и
техническата база на здравните
Гоце Делчев
бюджет
програми
заведения на територията на общината.
Увеличаване средствата за медико2006-2013
Община
съобразно
общински
МЗ
фондове на ЕС
донори
нуждите и
техническо оборудване и за ремонт на
Гоце Делчев
бюджет
възможностите
здравните заведения.
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№

1
3
4
5
6

7
8

1

2
3

4

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

2
3
4
5
6
постоянен
Община
Участие в проекти от национален и
Гоце Делчев
международен аспект, подкрепящи
инициативи в тези области.
Запазване на общинските здравни
2006-2013
Община
заведения и разкриване във всяко село
Гоце Делчев
на лекарска практика
Оказване на помощ при обучението и
постоянен
Община
съобразно
общински
квалификацията на здравните кадри.
Гоце Делчев
бюджет
потребностите
Оптимизиране на лекарските практики
2006-2013
Община
по селата на територията на община
Гоце Делчев
Гоце Делчев, съгласно обновлението
на общинската здравна карта.
Приоритетно развитие на майчиното и
2006-2013
Община
детско здравеопазване.
Гоце Делчев
Компютъризация и софтуерна
2006-2007
Община
30 хил.лв.
общински
обезпеченост на здравните заведения.
Гоце Делчев
бюджет
Мярка: “Развитие и стабилизиране на функциите и структурите на общественото здравеопазване”
ДЕЙНОСТИ:
Осигуряване на преференции на
2006-2013
Община
здравните работници, упражняващи
Гоце Делчев
дейността си в непривлекателни
райони на общината.
Осигуряване на база за създаване на
2006-2007
Община
120 хил.лв.
общински
хоспис за хронично и онкоболни
Гоце Делчев
бюджет
пациенти.
Приоритетно организиране и
2006-2013
Община
насочване дейността на медицинските
Гоце Делчев
кадри в областта на профилактичната
и медицинска практика.
Координиране дейността на здравната
2006-2013
Община
според
общински
мрежа в борбата със социално значими
Гоце Делчев
нуждите
бюджет
заболявания, като:
- сърдечно-съдови и мозъчно-съдови
заболявания;
- онкологични заболявания;
- белодробни заболявания;
- ендокринни заболявания;

7

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

МЗ

програми на ЕС

МЗ

програми на ЕС

МЗ

програми на ЕС

МЗ

Европейски
програми

МЗ

фондове на ЕС

Средства от
държавен
бюджет

Средства от
заеми и
частни
средства
9

донори
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№

1

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ
8

Средства от
заеми и
частни
средства
9

2
3
4
5
6
7
- психични заболявания;
- травматологични заболявания;
- СПИН и венерически болести.
6
Създаване на общински здравен фонд
2006
Община
за подпомагане на хора в
Гоце Делчев
неравностойно положение и социално
слаби лица за достъп до лечебните
заведения на територията на общината.
7
Оптимизиране броя на яслите и
постоянен
Община
според
общински
МЗ
фондове на ЕС
донори
млечните кухни.
Гоце Делчев
нуждите
бюджет
Цел 3: “Подобряване условията за трудова реализация”
Мярка: “Повишаване на трудовата заетост и трайно намаляване на безработицата. Оптимизиране управлението на програмите, свързани със заетостта”.
ДЕЙНОСТИ:
1.
Насочване програмите на Бюрото по
постоянен
Община
МТСП
труда към инвестиране в хора с поГоце Делчев
висок интелектуален потенциал, а не
Дирекция “Бюро
по труда”
ограничаването им само в
контингента на
нискоквалифицираните безработни
МТСП
2
Преориентиране на
постоянен
Община
квалификационните и
Гоце Делчев
преквалификационни програми на
Дирекция “Бюро
Бюрото по труда към актуалния и
по труда”
перспективния икономически профил
и търсенето в пазара на труда.
3
Разработване на повече програми за
постоянен
Община
временна заетост, които да са
Гоце Делчев
алтернатива на предоставяните
Дирекция “Бюро
социални помощи
по труда”
4
Създаване на възможности за
постоянен
Община
алтернативни производства и
Гоце Делчев
допълнителна заетост
фирмите
5
Подкрепа на предприемачите, които
постоянен
Община
прилагат нови технологии в селското
Гоце Делчев
стопанство, водещи до намаляване на
безработицата.
Приоритет 6: “Опазване на обществения ред и сигурността на жителите на община Гоце Делчев”.
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№

1

1.

2

3

4

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛ
МЯРКА
ДЕЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА
Година на
реализация

Отговорна
институция
инвеститор

Фондове на ЕС,
Средства от
друга
заеми и
чуждестранна
частни
помощ
средства
2
3
4
5
6
7
8
9
Цел 1: “Създаване на трайни предпоставки и условия за намаляване на противообществените прояви на територията на общината”.
Мярка: “Активизиране на гражданското участие в обществените структури за опазване на обществения ред. Подобряване координацията на работа на
общината със специализираните държавни органи за гарантиране сигурността на гражданите и предотвратяване на противообществените прояви
и посегателства върху собствеността”.
ДЕЙНОСТИ:
Провеждане на оперативни срещи
ежегодно
Община
между РПУ, органите на съдебната
Гоце Делчев,
власт, общината и гражданските
РПУ, Съд,
структури с цел опазване на
Прокуратура
обществения ред
Стриктно прилагане на
постоянен
Община
законодателството в областта на
Гоце Делчев
сигурността и приетата Наредба № 1
на Общинския съвет.
2006-2007
Община
5 хил.лв.
общински
Създаване на граждански
Гоце Делчев
бюджет
формирования в кметствата за
подпомагане работата на органите на
МВР.
Ангажиране медиите за участие в
постоянен
Община
борбата срещу престъпността и
Гоце Делчев
опазване на обществения ред.
Стойност

Средства от
общински
бюджет

Средства от
държавен
бюджет

Общинският план за развитие на община Гоце Делчев за периода 2006–2013 година е приет от Общински съвет гр.Гоце Делчев с
Решение № 232 от 01 декември 2005 година на основание чл.14, ал.4 от Закона за регионалното развитие и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/Ангел Башов/
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