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Речник на съкращенията
АЗ

Агенция по заетостта

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ГПСОВ

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ДМА

Дълготрайни материали активи

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗК

Земеделска кооперация

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗП

Земеделски производител

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗТ

Защитени територии

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

КИП

Комисия за избор на проекти

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИГ

Местна инициативна група

МРРБ

Министерство на регионалното развитие

МО

Междинна оценка

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МСП

Малки и средни предприятия

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НПО

Неправителствени организации

НПРР

Национален план за регионално развитие

НСИ

Национален статистически институт
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НСМ

Национална селска мрежа

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Р България

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

НЧ

Народно читалище

NUTS

Обща класификация на териториалните единици за статистически
цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОП

Оперативна програма/оперативни програми

ОПДУ

Оперативна програма "Добро управление"

ОПИК

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

ОПИМСП

Оперативна програма "Инициатива за малки и средни
предприятия"

ОПМДР

Оперативна програмата за морско дело и рибарство

ОПНОИР

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен
растеж"

ОПОС

Оперативна програма "Околна среда"

ОПР

Общински планове за развитие

ОПРР

Оперативна програма "Региони в растеж"

ОПРЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОПТТИ

Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план/общи устройствени планове

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РА

Разплащателна агенция

РЗС

Регионална служба по заетостта

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

СИФ

Социално-инвестиционен фонд

СМР

Стратегия за местно развитие

СОП

Специални образователни потребности
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СОУ

Средно общообразователно училище

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТИЦ

Туристически информационен център

ТСБ

Териториално статистическо бюро

УО

Управляващ орган

УС

Управителен съвет

ЦДГ

Целодневна детска градина
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Мисия и визия за развитие 2014-2020
МИСИЯ:
Устойчив растеж и европейско развитие на територията на МИГ Сандански
ВИЗИЯ:
Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности
за заетост и на основата на ефективно развити преработвателен и бизнес сектор, както и
на различни форми на туризъм, свързан с местното културно-историческото наследство,
чрез:







Развитие на селското стопанство и укрепване на селските райони;
Подобряване качеството на живот и опазване на околната среда
Оползотворяване на културно-историческото наследство и природните
забележителности за нуждите на туризма;
Подобряване на социално-икономическата устойчивост на селските райони и
тяхната конкурентоспособност;
Развитие на трансграничното сътрудничество;
Развитие на горските територии.

Основни аспекти на визията:
 повишаване качеството на живот;
 подобряване на условията за икономическо развитие.

Забележка: Формулирането на визията е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия
за регионално развитие на област Благоевград и отчита насоките в националните стратегически
документи за периода 2014-2020.
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Изходна парадигма
Политиката за развитие на селските райони е част от Общата селскостопанска политика
(ОСП) на ЕС с нарастващо значение през годините. Тя поощрява устойчивото развитие в
селските райони на Европа и е насочена към решаване на икономически, социални и
екологични проблеми в различните територии. Повече от половината от населението на
ЕС живее в селски райони, които обхващат 90% от територията на ЕС. Селските райони в
България се характеризират с изостаналост в икономически, социален и културен аспект,
застаряващо население, нисък жизнен стандарт на живот, влошена инфраструктура и
произтичащите от това негативи. Това е резултат от обективно протекли процеси, но също
така и от подценяването на последиците от това неблагоприятно развитие. В същото
време тези райони разполагат със значителен природен, човешки, икономически и
културен потенциал, чието развитие и пълноценно използване е задължително.
Един от инструментите на ОСП за позитивно въздействие върху развитието на селските
райони е ЛИДЕР. Това е новаторски подход, който се прилага в България през последното
десетилетие чрез местните инициативни групи (МИГ). МИГ имат сложната задача и
огромно предизвикателство да съхранят селските територии, да насърчат селските райони
да търсят нови начини да станат или останат конкурентноспособни, да използват
максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателствата, пред които са
изправени като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или
липса на възможности за трудова заетост.
Основните характеристики за въздействие на подхода ЛИДЕР са: Стратегии за местно
развитие (СМР), основаващи се на териториален принцип; изграждане на местни
публично-частни партньорства (местни инициативни групи), улесняване на иновациите,
подход отдолу-нагоре, многосекторен подход при планиране и прилагане на стратегията,
работа в мрежа на местните партньорства, сътрудничество/коопериране. Тези параметри
определят и уникалността на ЛИДЕР и неговото значение за съхраняване и развитие на
селските райони с участие на местните общности.
МИГ са главните действащи лица, които решават насоките и съдържанието на Стратегията
за местно развитие за всяка МИГ и вземат решения за различните проекти, които трябва
да се финансират. МИГ работи в селските райони, които предоставят най-активните си
бенефициенти за местни инициативи: професионални организации и съюзи
(представляващи фермерите; професионалисти, които не са фермери, и микрофирми);
търговски асоциации;граждани, жители и техните местни организации; местни
политически представители; екологични асоциации; доставчици на културни и
обществени услуги, включително медиите; женски асоциации; млади хора. ЛИДЕР може
да играе важна роля за стимулиране на нови и новаторски подходи за развитието на
селските райони. Такова новаторство се стимулира като на МИГ се предоставят широки
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граници на свобода и гъвкавост във взимането на решения за дейностите, които те искат
да подкрепят.
Основна цел на този анализ ще бъде както да представи една обективна и изчерпателна
картина на основните социално-икономически характеристики и природно-географски
дадености на територията на МИГ, така и да даде препоръки за насоките на СМР, базирани
на тази оценка на актуалната ситуация и в синхрон със програмните документи на
областно, регионално и национално ниво.
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Източници на информация:


Стратегия „Европа 2020“



Пети Кохезионен доклад на ЕК






Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Регламент на
Европейския парламент и на Съвета за определяне на общо приложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд, обхванати от общата стратегическа рамка
Регламенти (ЕС) № 1305/2013 и 1303/2013
Стратегията за развитие на Благоевградска област;



Плана за развитие на Югозападен район;



Официалната статистическа и данъчна информация, публикувана в изданията на
Националния статистически институт, Министерство на финансите, Българска
народна банка;



Социологически и аналитични изследвания проведени от “ПРООН”;



“Центъра за икономическо развитие”;



“Центъра за сравнителни изследвания”;



Интегриран план за развитие на град Сандански (актуализирана за периода 20052006 г.);



Общинския план за развитие на община Сандански за периода 2007-2013 г.;



Данни от представянето на инвестиционния профил на община Сандански;



Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2009 г. на
община Сандански;



Стратегията за управлението на общинската собственост на община Сандански за
периода 2008-2011 г.;



Стратегията за закрила на детето на община Сандански;



Стратегия за управление на риска в община Сандански;




Доклад на РИОСВ-Благоевград за състоянието на околната среда през 2014;
Стратегия за развитие на железопътния транспорт в република България и план за
оздравяване и развитие на групата на „Холдинг български държавни железници”
ЕАД за периода 2015 – 2022 г.;
Техническо задание за изработване на общ устройствен план на община
Сандански 2013г.;
Аналитична част на общински план за развитие на община Сандански 2007-2013;
План за устойчиво развитие на туризма с община Сандански 2007-2013;
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.
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Стратегия за присъединяване на община Сандански към Културно-туристически
маршрут „Европейски приказки и легенди“
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Методика и методология на изследването
Настоящият анализ е формиран в условия на непълна информационна обезпеченост,
отнасяща се до отчетни данни за резултатите от стопанската дейност поради достъпност
на статистическите данни до 2014г., а в някои случаи последните статистически
проучвания са с по-ранна дата. Анализът обхваща разнообразни сектори – социален,
индустриален, селскостопански, горски и икономически. В териториален аспект обхваща
територията на община Сандански, която съвпада с територията на МИГ Сандански.
За целта на изследването са приложени сравнителния и ситуационния анализи, метода
на екстраполацията и метода на моделирането. Спазен е общоприетия принцип при
провеждане на икономически анализи, т.е. количествените характеристики са получени
при равни други условия. Определящ е системният подход, като са дефинирани
критичните точки на системата, въпреки че техния анализ не е изцяло в обхвата на
изследването. Прогнозите се основават на експертна оценка при прилагането на линеен
трендов модел.
На базата на обработената информация анализа е построен на статистически данни за
2010-2014 г., като в някои области са получени и данни за 2015г. от административни
учреждения на територията на МИГ Сандански. При преценката на нужната информация
за съставянето на настоящия анализ са взети предвид множество фактори, които
обосновават използването на определени източници и държавни регистри. Събирането
и обработването на необходимата информация – както документална, така и получена
посредством срещи и консултации на терен, включва разглеждане в детайли на данните
от статистиката, общинските доклади и съответните европейски рамкови документи.

12

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Основни социално-икономически
характеристики
Таблица 1. Население по населени места към 31.12.2014г.
НАСЕЛЕНИ
НАИМЕНОВАНИ

Е

ТЕРИТОРИ

Е

Към

Я В КВ. КМ.

31.12.2014 г.
МИГ
САНДАНСКИ
Общин
град
а1
град
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село

Сандански
Сандански
Мелник
Белевехчево
Бельово
Бождово
Виногради
Вихрен
Враня
Вълково
Голем Цалим
Голешово
Горна Сушица
Горно Спанчево
Дамяница
Дебрене
Джигурово
Долени
Зорница
Златолист
Калиманци
Катунци
Кашина
Ковачево
Кръстилци
Кърланово
Ладарево
Ласкарево

39 099

25 676
209
1
3
6
60
6
123
419
9
47
26
71
1 276
42
714
3
84
16
191
1 235
15
23
14
38
28
184

998,42

998,42
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село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село

Лебница
Левуново
Лехово
Лешница
Лиляново
Лозеница
Любовище
Любовка
Малки Цалим
Ново Делчево
Ново Ходжово
Петрово
Пиперица
Пирин
Плоски
Поленица
Рожен
Склаве
Спатово
Стожа
Струма
Сугарево
Хотово
Храсна
Хърсово
Черешница
Яново

424
655
7
730
194
71
19
34
9
1 121
59
510
18
175
594
1215
18
1 425
105
103
589
16
93
3
212
41
140

Източник – НСИ 2014

МИГ Сандански е учреден през 2009 година и в състава му влиза територията на община
Сандански. Тази територия е обект на настоящия анализ, тъй като основните фактори,
които влияят върху конкурентоспособността на дадена икономика са природните ресурси,
инфраструктурата, макроикономическата стабилност, образованието и квалификацията,
ефективно функциониращите стокови пазари, работната сила, развитието на финансовите
пазари, технологичната готовност, степента на развитие на бизнеса, иновативността и др.
Природните дадености и тяхното опазване са от особена важност за оптималното и
екологично развитие на устойчивото земеделие и преработвателната промишленост в
общината. Нейното културно и историческо наследство пък играе ключова роля за
развитието на сектора туризъм. Туризмът е един от ключовите сектори, които биха могли
да създадат добавена стойност на територията на общината, да привлекат външни
инвестиции и да интегрират по-малките населени места в икономиката на общината.
Удобните транспортни връзки с Гърция допринасят за привлекателността на региона и за
възможността за отваряне на нови работни места, които да повлияят в благоприятен
аспект върху демографските тенденции на територията на МИГ-а. Община Сандански е
14

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

най-голямата община в областта и има важна роля за развитието на целия Югозападен
регион, затова дейността на МИГ-а е от особена важност за неговото развитие.
Започвайки още с географското разположение на територията на МИГ Сандански, можем
да я определим като облагодетелствана в посока на важно стратегическо местоположение
и притежател на уникални природни дадености. Това до известна степен предопределя
нейната динамично преструктурираща се през последното десетилетие икономика в
посока ефективност и конкурентоспособност. Като притежател на най-големите богатства
- красивата и запазена природа, природните ресурси, уникалният климат, огромното
културно-историческо наследство, община Сандански е естествен туристически и
търговски кръстопът не само от регионално и национално, но и от международно
значение. Община Сандански умело използва тази възможност, за да привлича местни и
чуждестранни туристи. Стратегическото й местоположение я прави конкурентноспособна
на други съседни общини с развит туризъм и икономика. Близостта до областния център и
помагат да бъде предпочитана за краткотраен отдих при пътувания от далечни разстояния
от чужбина и страната.
Карта 1. Административно териториално устройство на област Благоевград
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Природни и географски дадености
Географско положение

Територията на МИГ Сандански се намира в Югозападна България, Благоевградска област
и съвпада изцяло с територията на Община Сандански, която заема 998,4 км² и покрива
части от планините Пирин, Славянка, Огражден Малешевска и Санданско-Петричкото поле
както и част от уникалния биорезерват Кожух планина, който всъщност е изгаснал вулкан.
Геоложката основа се е формирала на основата на активна тектонична дейност, като
планините са сравнително младонагънати, а сеизмичната активност в района показва, че
процесът на тяхното формиране не е приключил. Територията на МИГ Сандански се
намира между общините Петрич, Струмяни, Банско, Гоце Делчев и Хаджидимово. На юг
граничи с гръцките общини Ангистро и Ахлодохорион от област Серес и голямата община
Като Неврокопи от област Драма. Обхваща 54 селища – 2 града и 52 села. Центърът на
общината - гр. Сандански, се намира в подножието на Пирин и отстои на почти еднакво
разстояние от София и Солун. През територията й преминава международният път Е79 и
международната ЖП линия София – Кулата – Атина. Разстоянието от град Сандански до
Егейско море и неговите курорти е 126 км. На 12 км от Сандански се намира местността
"Рупите" с храма св.Петка. Близо до гр.Сандански са разположени Мелник, най-малкият
град в България, заедно с разположените близо до него прочути „Мелнишки пирамиди“ и
Роженският манастир. Роженският манастир се намира на 28 км. от град Сандански. Само
на 90 км от града се намира ски курорта Банско (атрактивен с природа и архитектура),
където се организират и курсове по голф. Накрая, но не на последно място, в близост до
град Сандански е и Бяло море (на 110 км), което още повече го прави атрактивен за
туристите. Сандански е разположен амфитеатрално върху крайните югозападни склонове
на Пирин планина, което увеличава потенциала му за развитие на туризма. Географското
му разположение по средата между Кресненското и Рупелското дефилета е предпоставка
за изключително благоприятните му климатични особености. От самият град започва и
красивата Пирин планина, в която се намира и националният парк "Пирин". Средната
надморска височина на град Сандански е 224 м. Територията на МИГ Сандански има
основание да бъде определена като богата на природни ресурси, както и на човешки
потенциал, гарантиращи бъдещото й динамично развитие.
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Карта 2. Населени места на територията на МИГ Сандански
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Климат
Територията на МИГ Сандански е
разположена
в
Югозападна
България. Това й разположение в
съчетание с особеностите на
релефа
формират
твърде
своеобразен и уникален климат. В
него се откриват черти на
континенталния
климат
и
близката
средиземноморска
климатична област. Влиянието им
се
отразява
силно
върху
годишното разпределение на
валежите
и
режима
на
температурите. Орографията също
влияе върху формирането на
климата в региона. С увеличаване на Карта 3. Климатични данни
Източник: Метеорологична станция гр. Сандански
надморската височина климатът
става планински с ясно изразено
вертикално зониране. На територията на МИГ Сандански се обособяват четири климатични
района - Санданско–Петрички климатичен район, Малешевско-Пирински припланински
климатичен район, Планински климатичен район – среднопланинска част, Планински
климатичен район – високопланинска част. В разпределението на валежите по сезони
също се забелязва средиземноморското влияние – значителна сума за есенно-зимнопролетните валежи с рязко намаление на летните, което създава условия за попродължителни засушавания през лятото и първата половина на есента. Целият район
през лятото има най-продължително слънчево греене у нас – 2 506 часа. Средната годишна
температура е Сандански (200 м.н.в.) е 13,9°С, а в Попина лъка (1203 м.н.в.) е 7,3°С.
Средната юлска температура в района е около 25С, а дните с температура над 20С през
месец юли са около 16. Валежите и относителната влажност на въздуха в района на
Сандански са най-ниските за страната – 66%. Средният брой на дните с валежи над 1 mm е
само 69-70. Средната годишна сума на валежите е 536мм за Сандански, 562мм за Мелник,
783мм за с. Пирин, 835мм за Попина лъка. В разпределението на валежите по сезони също
се забелязва средиземноморското влияние – значителна сума за есенно-зимнопролетните валежи с рязко намаление на летните, което създава условия за попродължителни засушавания през лятото и първата половина на есента. Дните с мъгла
през годината са средно 5, а средната скорост на вятъра е 2 m/s, а дните със затишие са 35
%.
Есента е сравнително мека. Отличава се със слънчеви дни, които продължават до края на
ноември, а много често и през цялата зима. Зимата е мека и влажна. Поради значителното
слънцегреене през зимните месеци снежната покривка в равнината и предпланинската
част на общината е рядкост – 4-5 дни годишно. Във високопланинската част обаче снежната
покривка се задържа от ноември до април – май или над 150 дни годишно. Средната
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височина на снега през януари достига 100см, а поради натрупването през март достига
130-140см. Натрупването на снежна покривка има голямо значение за формирането на
речния отток на реките в общината.
Въздухът в гр. Сандански е с най-ниското съдържание на алергени в цяла България и е
подходящ за лечението на астматични, алергични и други заболявания. Градът е
световноизвестен
като естествена лечебница и балнеокурорт. Въздухът тук е
изключително чист, с ниска относителна влажност, и със сравнително малки денонощни и
сезонни температурни амплитуди.
Разнообразният като форми климат на територията на общината е особено подходящ за
развитието на различни туристически и рекреационни дейности. Задължително следва да
се използва фактора “най-продължително слънцегреене” от всички структури на
обществото. На този етап енергийният потенциал на този фактор широко се прилага в
частните жилищни сгради на територията на общината. По много от покривите на къщите
са поставени слънчеви бойлери за битова гореща вода. Такива системи в общинските
сгради почти не са поставяни. В сградите които се предвиждат ремонти е целесъобразно
тяхното приложение. Климатичните условия на територията на МИГ Сандански позволяват
почти целогодишно използване на комбинирани слънчеви системи за битова гореща вода
и за отопление. Най-съвременните системи с вакуумен принцип на действие и по висок
КПД позволяват оползотворяването на слънчевата енергия и при студено и мрачно време
и за отоплителни цели. Тяхното изграждане и въвеждане в експлоатация в общински
сгради ще демонстрират нагледно техните реални качествата и ползи и на други
заинтересовани страни – строителни предприемачи, частни лица и др. Това ще спомогне
за по-динамичното им приложение на територията на МИГ Сандански, която има найдобрата предпоставка за това в България.
С благодатния си климат районът е една от най-добрите естествени лечебници на
бронхиална астма в Европа. Той се отразява благоприятно и при болни с хронични
алергични заболявания на дихателната система. Климатолечението в комбинация с
балнеолечението с минерална вода има добър потенциал за туристическо развитие. Град
Мелник също е много подходящ за лечение на алергични заболявания, тъй като той е
населеното място у нас с най-малко съдържание на алергени във въздуха. В миналото е
съществувал проект за изграждане на санаториум в него. Планинският климат в средно и
високопланинските части на Пирин и Славянка е също подходящ за рекреационно и
лечебно използване. Климатолечението е приоритетна област за община Сандански, което
се доказва и от сериозните инвестиции, които са направени в сградов фонд, оборудване и
професионално обучение на медицинския персонал. Тази ниша се заемаше в миналото
само от държавни институции, тъй като курортното дело беше единствено монопол на
държавата. През последните две десетилетия, след раздържавяване на сградния фонд
този подотрасъл на туризма започна да придобива ново, съвременно значение и да бъде
развивано от частни предприемачи при нови условия.
По-важните климатични елементи за района привеждаме по данните от метеорологичната
станция в гр. Сандански (Карта №3). От показаните данни се вижда, че средномесечната
температура е най-ниска през месец януари и е положителна, а най-висока през м. юли.
Годишната температурна амплитуда е 22.3 С°. Най-много валежи падат през есента и през
зимата, а най-малко - през лятото. Средната годишна сума на валежите е 533 мм т. е. малко
по-малко от средната величина за цялата страна.
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Водни ресурси
Територията на МИГ е богата на различни видове надземни и подземни води. Водните
ресурси на общината се формират от следните реки: Струма, Санданска Бистрица,
Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и Лебнишка и техните
притоци. Речната мрежа се характеризира с висок воден стоеж през пролетта при топенето
на снеговете и пролетните дъждове. На територията на МИГ в Пирин има няколко
естествени езера. Изградени са и изкуствени съоражения – язовири, водоеми, каскади и
др. Изключително природно богатство са минералните извори в гр. Сандански и в селата
Левуново, Хотово и Катунци. Минералните извори са с различна температура – от 33С до
83С, и с дебит 25 l/s.
Водните ресурси на територията на МИГ Сандански се използват за водоснабдяване,
напояване, добив на електроенергия и за технически цели. Водите и водните ресурси се
управляват от басейнова дирекция. Проучванията и анализите на използване на водните
ресурси показват, че териториите на водните течения и водните площи заемат 9 631 дка,
което е 1% от територията на общината и е равно на процента за Югозападния район за
планиране, но е под средния процент за страната 1,8 %, по-малко и от този процент за
съседната община Петрич – 1,5 %, но малко над този процент за област Благоевград - 0,8%.
Водните ресурси на територията на МИГ Сандански са достатъчни за задоволяване на
всички настоящи и бъдещи общинските потребности.
По реките и техните притоци трябва да бъдат построени различни технически и
противоерозионни съоръжения, с което да се стабилизират леглата и бреговете на поголяма част от поройните водни течения в района. За борба с ровинната ерозия трябва да
се построят каменни прагчета и други дребни технико-укрепителни съоръжения.
Река Струма е петата по дължина в границите на страната. Долното и течение е в Гърция.
Извира на височина 2180 m от мочурливите склонове на Витоша. Влива се в Орфанския
(Струмския) залив на Егейско море. Средното годишно количество на оттока след устието
на р. Санданска Бистрица е Wср=2290,4 х 106 m3. Водосборният басейн е F=8032 km2.
Коефициентът на вариация е Сv=0,31. Общо по поречието на р. Струма се намират около
80 минерални извора, групирани в 13 находища. В сравнение с изворите по поречието на
река Места те имат по-висока минерализация – от 500 до 2600 mg/l, а реакцията на водата
е с по-ниско рН – от 6,2 до 9,0. Температурата на водата обикновено е над 60С. Отделни
извори имат и по-ниска температура. Река Струма се характеризира със силно променлив
и непостоянен отточен режим. През пролетния сезон по р. Струма и притоците и
средногодишно стават 40-50 прииждания. Някои от тях причиняват наводнения и ерозия
по бреговете, а в последната година и сериозни затруднения по международния път Е-79.
Река Струма е водоприемник III-та категория. Отнемането на инертни материали от
коритото й предизвиква ускоряване на водното течение, което също подпомага процесите
на брегова ерозия. Необходимо е да се изгради система от хидротехнически съоръжения
за стабилизиране на нивото, нормализиране скоростта на течението и укрепване брега на
река Струма.
Река Санданска Бистрица извира от Пирин планина и е ляв приток на р.Струма с дължина
33 км. Тя изтича от югоизточния ъгъл на Тевното езеро (на 2512 м н.в.), разположено в
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циркуса Белемето в Северен Пирин. Река Санданска Бистрица се образува от реките
Сърчалийца, Башлийца, Чаирска река, Мозговица и Беговица (Крива река). Те извират от
циркусите Големо и Мало Спано поле, Башлийски, Чаирски, Белемето и Беговишки в
Пирин. Тече в посока североизток-югозапад, пресича гр. Сандански по цялото му
протежение и се влива в р. Струма. По горното течение на реката се намира
Попинолъшкият водопад - един от петте големи водопади в Пирин планина. По течението
на реката има изградени три малки ВЕЦ-а между местността Попина лъка и Сандански. В
района на гр. Сандански е изградена корекция на реката, която през 2012 г. е продължена
в Градския парк на Сандански, за да се избегнат неблагоприятните последствия при големи
прииждания на реката, като тези случили се през 1957 и 1989 г., както и да се предпази
околният градски парков терен от заливане, да се противодейства на изравяне и водна
ерозия в коритото на реката. Река Санданска Бистрица e водоприемник I ва категория до
с. Лиляново, а след него – II ра категория. Средното количество на оттока е Wср=114 х 106
m3. Водосборният басейн е F=1390 km2. Коефициентът на вариация е Сv=0,23.
Напояваната площ от водите на реката е 35 525 дка. Водите на реката се използват за
водоснабдяване.

Минерални извори
Минералните води са основната предпоставка за развитието на spa и wellness туризма на
територията в посока на развитие на периферията на МИГ Сандански. Минералната вода
край село Катунци се използва за бутилиране и за питейни нужди на населението чрез
изградена обществена чешма. Като цяло свойствата и характеристиките на минералната
вода в района на село Катунци са подробно изследвани и проучени. Не така обаче стоят
нещата с минералните извори край село Левуново и село Хотово. Потенциални
геотермални води има и в други населени места на територията, но те не са изведени на
повърхността чрез сондажи и не са проучени детайлно, както и не е извършена тяхната
точна локализация. Минералните води намират приложение в изградените два
балнеохотела, санаториум, спортен коплекс, лятна къпалня. През 2005г. е извършена
мащабна реконструкция на голяма част от водопреносната мрежа за минерални води в
град Сандански.
Земите около Сандански изобилстват от минерални извори с лечебни качества. В резултат
на тези природни фактори днес градът и общината се радват на славата на качествен
балнеологичен център, който привлича в санаториумите си хиляди туристи годишно.
Туристическата привлекателност на Сандански се допълва и от красивата природа в
района, която е богата и на исторически паметници.
Съчетаването на благоприятни природни дадености, заедно с богатството от минерални
извори с различна термалност (в района на МИГ Сандански има над 80 извора с
температура 33-83°С) с ниска минерализация и богат химически състав, лекуващи
множество заболявания и даващи възможност за къпане на открито през цялата година,
правят мястото удобно за заселване на по тези места още в дълбока древност.
Днес в курорта има големи 6 минерални извора, а множеството термални извори са
разпределени в две термални зони. Водата притежава уникален химичен състав, без цвят
и мирис и е с отлични вкусови и лечебни свойства. Сандански е идеално място за модерна
климатотерапия, балнеолечение, реабилитация, профилактика и отдих. Осем от
балнеоложките центрове са разположени в централния градски парк, три от тях са по брега
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на река Бистрица. Температурата на минералните извори е подходяща както за къпане,
така и за пиене.
Изключително природно богатство са минералните извори в гр. Сандански и в селата
Левуново, Хотово и Катунци. В курорта Сандански са известни следните минерални извори:
изворите на Турската баня, чешмата при Мирото, Поленишката баня, Парилото и новия
сондажен извор (от 1964 г.). Общо по поречието на р. Струма се намират около 80
минерални извора, групирани в 13 находища. Повечето от тях се намират от лявата страна
на реката. В сравнение с изворите по поречието на река Места те имат по-висока
минерализация – от 500 до 2600 mg/l, а реакцията на водата е с по-ниско рН – от 6,2 до 9,0.
Температурата на водата обикновено е над 60 °C. Отделни извори имат и по-ниска
температура. Само 6 от изворите са студени.
Бъдещото използване на минералните води за цели, различни от балнеологичните и
балнеотуристическите (spa центрове и развлекателни аква паркове) на територията на
МИГ Сандански трябва да бъде предварително проучено от всички възможни сфери на
влияние на факторите, като се отчете първостепенната им важност и за бъдещото
туристическо развитие на град Сандански.
Въпреки това повърхностните и подземните води остават ненапълно и рационално
използвани. Все още на територията на МИГ Сандански има неводоснабдени малки
населени места. Големи са загубите във водоснабдителните и напоителните системи.
Липсват акумулиращи и компенсиращи обеми с водни запаси за водоснабдяване и други
цели. Това позволява големи водни количества да останат неизползвани и те да се оттекат
в Република Гърция. Изграждането на подобни съоръжения би подобрило попълноценното оползотворяване на водните богатства и ще допринесе за балансирането
на териториалната структура на общината, като по показателя водни територии ще се
достигне средния национален такъв показател. Забелязва се тенденция за нарастващо
водопотребление в община Сандански в следствие активното развитие на туризма
(туристическо потребление, басейни, спа центрове и услуги).
Лесно видим е проблемът с недостатъчното използване на земеделските площи, годни за
гравитично напояване. Проблем представлява и замърсяването на водните ресурси найвече с битови отпадни води от град Сандански и големите населени места в общината.
Върху водните запаси и оттока на реките голямо влияние оказват наличните горски
ресурси. Днес допуснатите грешки при залесяването с иглолистни дървета на мястото на
изсечените широколистни и най-вече активното обезлесяване в резултат на
бракониерския дърводобив нанасят непоправима вреда и на водните ресурси. Това е
особено важно, при положение, че залесителните мерки за залесяване на горите може да
даде ефект след период от 50 години.
За по-ефективното ползване на водните ресурси следва да се подобри състоянието на
водоснабдителната мрежа, да се подобри състоянието на хидромелиорационната мрежа,
да се изгради компенсационен язовир “Бождово” за град Сандански, който да компенсира
отнетите води за енергоползване, и да осигури необходимите количества вода за
водоснабдяване на населените места в Сандански подрайон и също така да позволи
увеличение на процента на обработваемите земи, които могат да бъдат напоявани и това
да става по гравитичен способ. Също така трябва да се изградят акумулиращи и
компенсационни водоеми и съоражения, да се извърши междуобщинско коопериране на
общините Струмяни, Сандански и Петрич при реализиране изграждането на язовир
“Никудин” (залегнал и в областната стратегия за развитие 2005 – 2015), който ще позволи
реализацията на гравитично напояване на селското стопанство в Санданско-Петричкото
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поле и ще замести по-скъпото помпено такова. Проектът все още не е завършен. Други
мерки са използването на публично-частните партньорства при реализацията на малки и
микро ВЕЦ между община Сандански (51% дял) и външен инвеститор (49% дял) на
съществуващи и потенциални за това места, въвеждането на мероприятия на всички нива
(общинско, държавно, частно) за възстановяване екологичното равновесие на горите на
територията на МИГ Сандански, предвиждането и предотвратяването на възможни
бъдещи конфликт на интереси при изграждането на нови малки и микро ВЕЦ (с
природозащитници, със земеделски производители, население и др.), довършена беше
корекцията на река Санданска Бистрица, както и изграждането на прагове в парковата част
на р. Санданска Бистрица, изграждането на ПСОВ – град Сандански, изграждането на малки
локални ПСОВ за по-малките населени места в общината, спазването на
последователността
водоснабдяване
→
хидромелиорации
–екологияенергопроизводство при използване на водните ресурси.
На 17 март 2016г. Общинският съвет взима решения за изграждане на нов подземен
резервоар и помпена станция за минерална вода. Вместимостта на наличния резервоар е
70 куб. метра, а тази на новоизграденият ще бъде 370 куб. метра. Това ще позволи порационалното използване на минералната вода, тъй като в часовете на по-ниска
акумулация и намалена ползваемост, водата ще се акумулира в резервоара и няма да се
губи нито като количество, нито като температура, и в последствие при по-високи и
завишени нужди, ще се използва тази, която е акумулирана при ниската ползваемост.
Резервоарът ще се пълни от т.нар. каптиран естествен извор № 8 и сондаж № 6, като в
сухата камера на резервоара ще бъдат монтирани съответните помпени съоръжения на
ползване. Срокът за строежа на новия резервоар е до края на 2016 година, а
местоположението му ще бъде в близост до сегашния. С тази новост природният дар,
който територията на МИГ Сандански притежава и я прави уникална, ще се съхрани, ще се
използва рационално и ще продължи да носи славата на курорта Сандански като градлечебница с най-топлите минерални извори.
Ефективното използване на водните ресурси и особено на геотермалните води ще позволи
да се преодолее сезонността на туризма, да се разшири и подобри съществуващата база
за настаняване, да се разработят нови продукти и да се разнообрази предлагането на
услуги в този сектор, като включително се изградят туристически и рекреативни
съоръжения и всичко това ще повиши конкурентоспособността на сектора. За това ще
допринесат и изключително благоприятните климатични условия и цялостното природно
и антропогенно богатство на региона. Природните ресурси крият потенциал и за
диверсифициране на земеделието и развитието му като съвременен икономически
отрасъл и това трябва да бъде приоритет в стратегията, със съзнанието че се изискват
сериозни инвестиции и дългосрочно планиране, както и промяна в нагласите на жителите
на региона.

Територия
Територията на МИГ Сандански заема 15.48% от територията на област Благоевград и е
най-голямата община в областта, следвана от община Петрич и община Благоевград. От
общата територия 347 477 дка са земеделска територия (158 588 дка обработваема площ,
като от тях 73 531 дка са поливни площи), 534 450 дка са горски територии, 19 893 дка
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съответстват на урбанизираните територии, 9 631 дка са водни територии, 72 660 дка са
територии за добив на полезни изкопаеми и 4 305 дка съответстват на териториите за
транспорт и инфраструктура.
Таблица 2. Територия на общините в област Благоевград – Данни НСИ.
Община

Територия (км2)

Дял от територията на областта

475.88
227.38
620.12
330.21
388.48
344.55
650.13
506.47
332.59
553.00
355.19
327.78
339.28
998.41

7.37 %
3.52%
9.61%
5.12%
6.02%
5.34%
10.08%
7.85%
5.15%
8.57%
5.50%
5.08%
5.26%
15.48%

Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Сандански
Общо:

6 449

100%

Състоянието на поземлените ресурси на територията на МИГ Сандански предопределя
развитието на селското стопанство, горския сектор, туризма и почивното дело. От общата
площ на територията на МИГ Сандански - 998 416 дка, повече от половината от нея - 534
450 дка са горски територии, което я нарежда на шесто място по този показател в
национален мащаб след общините Самоков, Велинград, Малко Търново, Батак и Сливен.
По видове собственост земите се разпределят съответно:
Частна собственост

– 28 % от общата територия

Държавна собственост - 62 % от общата територия
Общинска собственост -

1 % от общата територия.

Общинската собственост включва ниви, трайни насаждения, мери и пасища, полски
пътища и прокари, част от населените места, язовири, общинската пътна мрежа и други. В
групата територии попадат и 550 дка собственост на религиозни организации.
Таблица 3. Видове територии на територията на МИГ Сандански.
Видове територии и начин на ползване

Общо дка

Земеделски територии

347 477

Горски територии

534 450

Населени места и други урбанизирани територии

19 893

Водни течения и водни площи

9 631
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Територии за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци

72 660

Територии за транспорт и инфраструктура

4 305

Обща територия за общ. Сандански

998 200

Балансът на поземлените ресурси на територията на МИГ Сандански дава основание да се
счита, че се разполага с достатъчно обработваема земя за развитието на селското
стопанство. До скоро то се развиваше по интензивен път, но след възстановяването земите
на частните стопани има шанс чрез финансиране от Програмата за развитие на селските
райони да се отглеждат екологично чисти земеделски култури и отговарящи на
Европейските стандарти месни и млечни продукти.
Необработваемата земя с цялата си структура предлага възможности за залесителни
мероприятия, курортно и спортно-туристическа дейност.
На територията на МИГ Сандански има и защитени територии. Те са предназначени за
опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси,
протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и
пейзажа. Защитените територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско
използване е ограничено. Те представляват не само ограничител в стопанското развитие,
но те са и източник на доходи на местното население в контекста на устойчивото развитие.
Природните територии без населени места отговарят на защитените природни територии
съгласно Закона за защитените територии. Те заемат 4,9% от територията на страната с
възможности за нарастване до 10%-15%.
Защитените местности и природни забележителности на територията на МИГ Сандански
са разпределени по следния начин:
Таблица 4. Защитени местности и природни забележителности.
Име на обекта
Национален
„Пирин“
Мелнишки
пирамиди
Резерват
ботуш“

парк
скални
„Али

Водопад
на
р.
Санданска Бистрица

Категория

Площ, ха

народен парк

12 354,4

защитена местност

1 173,3

резерват

939,7

природна
забележителност

0,4

Общата площ на защитените територии в МИГ Сандански е около 140 км², което
представлява малко над 14% от територията на общината, доста над средния процент за
страната, който е 4,9 % и е близък до 15% за ЕС.
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Съгласно Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2005-2015 приоритетни райони за създаването на нови защитени територии в
бъдеще са Родопите, Източна Стара планина, Черноморското крайбрежие, Странджа,
долината на р.Струма и по-малките територии, разположени около и свързващи
съществуващите национални паркове и природни паркове в Рила, Пирин, Стара планина,
Витоша и др.
Съгласно това на територията на МИГ Сандански е възможно и целесъобразно
разширяването на защитените територии в района на планината Славянка и териториите
на Южен Пирин като това разширение може да премине и на природните ненаселени
територии в общините Хаджидимово и Гоце Делчев.
Въпреки своите чудесни качества като еталон на природно биологическо равновесие, те
не са достатъчно добре защитени и са обект на агресия от страна на несвойствени
дейности, които могат да компрометират техните качества, като например: несъобразно
хидротехническо строителство, дърводобив, добив на руди, ски-спорт и др.
В Закона за устройство на територията, Раздел XI „Устройство на озеленени и залесени
площи”, чл. 61, ал. 1. е записано, че „в териториите на общините се устройват озеленени
площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и
хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението”. Зелената система е
съвкупност от зелени площи, която свързва селищният организъм с природната среда и е
естествено звено между селище и ландшафт. Основа на зелената система са озеленените
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности - паркове, градини, улично озеленяване.
Приоритетните насоки за развитие на зелената система на територията на МИГ
Сандански
1. Запазване на характерния ландшафтен облик на общината и града;
2. Недопускане на презастрояване на крайселищните и природните
територии за нуждите на туризма, бизнеса или обитаването;
3. Да се създадат планови и проектни предпоставки за обогатяване на
околната среда на територията на града с характерни за региона
растителни видове;
4.

Да продължи борбата срещу ерозионните процеси.

От изключително значение за гр. Сандански е състоянието на градските зелени площи,
заемащи общо 650 дка. Паркът „Свети Врач“ е основа на зелената система в гр. Сандански.
Развитието му е свързано пряко с това на града и може да се каже, че той е един от
факторите, които обуславят в голяма степен превръщането на село Свети Врач в гр.
Сандански през 1929 г. Социално-икономически и културни фактори влияят върху
развитието на парка, превръщайки го в естествено обособила се зона за отдих в
непосредствена близост до зоната за обитаване на градското пространство, своеобразен
преход към дивната природа на Пирин. Това, че той е място за провеждане на културни
събития - концерти, фестивали, пленери, ритуали и е любимо място за отдих на жителите и
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гостите на града, само подчертава неговата социална значимост. В композиционно
отношение паркът се изгражда като самостоятелно обособени функционални ядра около
една главна композиционна ос, каквато в случая е павираната главна алея. Главният подход
естествено се е оформил пред моста на интерхотел „Сандански“. В и около гр. Сандански
съществуват и немалко частни зелени площи, като паркът на хотел „Свети Врач” - бизо 600
дк. Територията на лесопарк Сандански е около 800 дк.
Извън общинския център, впечатление правят гр. Мелник с градина от около 3 дк, с. Склаве
– около 60 дк, с. Катунци – около 8 дк. Зелени площи има и в селата Левуново, Ново Делчево,
Дамяница, Струма, Плоски.
Като цяло гр. Сандански се слави като място с едни от най-добре поддържаните паркове
и градини. Изключително важно е този имидж да бъде запазен и утвърден чрез
обогатяване на биологичното му разнообразие, подмяна на остаряла растителност,
дебалансиране на съотношението открити към закрити пространства в полза на вторите.
От друга страна положението извън общинския център не е добро. Гр. Мелник, както и
много от селата имат нужда от по-добро поддържане, а на някои места и от реконструкция
и облагородяване на зелените площи.

Територията на МИГ Сандански включва изцяло или части от следните защитени територии
и защитени зони, част от Националната екологична мрежа (НЕМ), изградена според
изискванията на Закона за биологичното разнообразие:
1. Резерват Алиботуш, биосферен резерват – най-голямото находище на черна мура и
различна скална планинска растителност, определян като естествена ботаническа
градина;
2. Водопада Попина лъка (природна забележителност). Едноименната местност е
разположена сред вековни иглолистни гори. В местността има изградени много частни
вили и е изходен пункт за различни туристически маршрути.
3. Любина скала (защитена местност). Обявена е за защитена местност през февруари 2014
г., цел опазване на растителния вид – Вебиев див бадем (Amygdalus webii Spach) и неговото
местообитание.
4. Мелнишки пирамиди (природна забележителност). Една от най-посещаваните
забележителности в Югозападна България. Разположени са в подножието на Пирин, в
околностите на Мелник. Обявени са за природна забележителност през 1960 г., с цел
опазване на уникални и характерни теренни особености.
5. На територията на общината попада част от Национален парк Пирин с парковите участъци
„Каменица“ и „Три реки“. Населените места, включени в парка са с. Горна Сушица, с.
Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево. Обявяването има за цел запазване естествения
характер на природните екосистеми и ладшафти заедно с техните растителни и
животински съобщества и местообитания.
6. Славянка (защитена местност)
7. Хълма Скалата (защитена местност)
Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по
Закона за биологичното разнообразие. На територията на МИГ Сандански те се
припокриват изцяло с площта на защитените територии, като площта на защитените зони
е много по-голяма. Също така, част от защитените зони, определени по директивата за
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птиците се припокриват с части от тези, определени по директивата за местообитанията.
Защитените зони, които заемат около 60-70% от територията на общината са следните:
1. Мелнишки пирамиди (13580.05 хектара) - защитена зона по директивата за птиците
2. Огражден – Малешево (27373.5 хектара) - защитена зона по директивата за
местообитанията
3. Славянка (19433.05 хектара) - защитена зона по директивата за птиците
4. Среден Пирин – Алиботуш (68934.38 хектара) - защитена зона по директивата за
местообитанията.

Релеф
Територията на МИГ Сандански се отличава с изключително разнообразие на релефа –
равнинен по долината на река Струма, високопланински, среднопланински и
предпланински в планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска. Релефното
многообразие предопределя и големите разлики в надморската височина, като във
високопланинските части на Пирин тя достигат над 2800 м. (с най-високата точка връх
Каменица - 2822 м. н.в.), и над 2000 метра за Славянка, а е най-ниска по долината на река
Струма след село Левуново, където е малко над 100 м.н.в. Главните планини и намиращите
се между тях основни речни долини имат меридиално разположение от север на юг.
Положителното влияние на релефа се усеща в неговото многообразие и форми. Той
предопределя и богатия и разнообразен като ресурси туристически потенциал на МИГ
Сандански. Отрицателното влияние на релефа е преди всичко в затрудняването на
транспортната и инфраструктурна обезпеченост в планинските части на територията на
МИГ Сандански. Въпреки, че тя граничи със шест български и три гръцки общини (Ангистро
и Ахлодохорион от област Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма), тя
е директно транспортно свързана само с три от тях - Петрич, Струмяни и Гоце Делчев.
Полезните изкопаеми на територията на МИГ Сандански са ограничени по вид и
разнообразие, като преобладават нерудните полезни изкопаеми. В селата Пирин и
Плоски има находища на мрамор, над село Лиляново се добива гранит по открит способ,
а по поречието на Струма се добиват пясък, баластра, чакъл. На територията на МИГ
Сандански съществуват залежи и на други облицовъчни материали, които обаче до този
момент не са разработвани.
Териториите за добив на полезни изкопаеми са 72 660 дка или 7,3 % от общата територия
на общината, при средни 4,8% за областта и 2,4% за страната. Анализът на използването
на полезните изкопаеми показва, че разработваните находища на полезни изкопаеми от
мрамор и гранит произвеждат суровина с много високо качество. Една част от тях се
изнасят в необработен вид, а друга по голяма част се преработват до предварителен или
готов продукт. Днес за съжаление е малко количеството на влаганите облицовки и
настилки, произведени на територията на общината от горепосочените находища, преди
всичко при ремонтите и строителството на площадите, улиците, обществените сгради,
паркове и архитектурните елементи като фонтани, паметници и др. поради по високата им
цена. Използването на местни естествени материали оказва благоприятно въздействие на
развитието на местната икономика.
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В бъдеще са възможни проблеми с рекултивацията на
площите, използвани за добив на полезни изкопаеми,
като след изчерпване на ресурсите или при пазарна
конюнктура, която възпрепятства използването и
усвояването им е необходимо да се предвидят
решения за подобряване на ландшафта и
възстановяване на екологичното равновесие в тези
територии.
Територията на МИГ обхваща части от Национален
парк “Пирин”, включен в Списъка на световното
природно и културно наследство на ЮНЕСКО.
Забележителни форми на релефа представляват
Железнишката долина с множество глациогенни
форми, живописният пролом на р. Пиринска Бистрица
над с. Пирин, заострените върхове Куклите и Зъбът, обширните циркуси Голямо и Малко
Спано поле, Главнишки, Полените, Езерник, Железнишки и Мандрище с красивите
циркусни езера, известни като "Кристалните Очи на Пирин", катерачните обекти връх
Яловарника и местността Конска поляна, внушителната Соколова скала с Казаните на
Доленска река, Попинолъшкия и Кашинския водопади и безспорно уникалният природен
феномен Мелнишки земни пирамиди (защитена територия, природна забележителност).

Административно разпределение
Административно-териториалното деление на България е 2-степенно – състои се от 28
области, разделени на 265 общини. В структурата на община Сандански като
административно – териториална единица влизат общо 54 населени места – 2 града и 52
села както следва: гр. Санаднски, гр. Мелник и селата Белевехчево, Бельово, Бождово,
Виногради, Вихрен, Враня, Вълково, Голем Цалим, Голешово, Горна Сушица, Горно
Спанчево, Дамяница, Дебрене, Джигурово, Долени, Златолист, Зорница, Калиманци,
Катунци, Кашина, Ковачево, Кръстилци, Кърланово, Ладарево, Ласкарево, Лебница,
Левуново, Лехово, Лешница, Лиляново, Лозеница, Любовище, Любовка, Малки Цалим,
Ново Делчево, Ново Ходжово, Петрово, Пиперица, Пирин, Плоски, Поленица, Рожен,
Склаве, Спатово, Стожа, Струма, Сугарево, Хотово, Храсна, Хърсово, Черешница и Яново.
Общинският административен център е гр. Сандански.
Най-отдалечените населени места в общината са селата Горно Спанчево и Стожа, които
отстоят на 42,6 км. едно от друго. Две трети от населените места се намират в СанданскоПетричката котловина и долината на река Струма, а една трета в западните и югозападните
склонове на трите дяла на Пирин, северните склонове на планината Славянка и найниските предпланински райони на планините Малешевска и Огражден.

Гранични общини, области и държави:
МИГ Сандански се намира между общините Петрич, Струмяни, Банско, Гоце Делчев и
Хаджидимово, които всички са част от административната единица Област Благоевград.
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На юг граничи с гръцките общини три гръцки общини Ангистро и Ахлодохорион от област
Серес и голямата община Като Неврокопи от област Драма.

Растителен и животински свят
Районът, в който се намира МИГ Сандански в биогеографско отношение се отнася към
южнобългарския биогеографски район и по-точно към Струмско-Местенски подрайон,
най-богат на средиземноморски растения и животни. Според типовете зони на
растителност в България в района на МИГ Сандански преобладават широколистните
листопадни смесени горски и храстови формации. Нискостеблените са бръшлян, смокини,
нарове, а високостеблените - бял дъб, габър, бор, по-рядко бреза и върба. В горните части
на Пирин преобладават бук, бял бор и мура, а след тях – хвойна и клен, а по високите части
на Пирин те отстъпват на алпийските ливади.
Попина лъка е разположена сред вековни иглолистни гори, примесени едновременно с
някои широколистни видове. Тази вековна растителност е предпоставка за кристално
чистия въздух в местността.
Пирин е една от най-оригиналните във флористично отношение наши планини. Тя се
характеризира с изключително растително разнообразие и висок процент на ендемичния
компонент. Причина за това са твърде разнообразните условия, породени от съчетанието
на южна географска ширина и голяма надморска височина. Освен това в планината и
особено на територията на НП Пирин условията на релефа са твърде разнообразни и
благоприятстват съществуването на голям брой екологични ниши, които служат като
местообитания на различни растителни видове. Особено важна роля за разпределението
на растителните видове играе реакцията на основната скала. Срещат се както силикатни,
така и варовити терени. Езерата и потоците също разнообразяват условията, създавайки
по-влажни местообитания за влаголюбивите видове.
В Пирин е съсредоточено едно от най-важните български формообразуващи огнища на
ендемични видове. Общият брой на установените балкански ендемити е 86 вида. Тези,
които имат консервационно значение са 22 на брой. Посочени са и три балкански
субендемита. Освен тях, могат да бъдат посочени още сравнително голям брой балкански
ендемити, които обаче са със сравнително широко разпространение и не се нуждаят от
строги мерки за защита. Фауната е с изразен евро-сибирски характер. Българските
ендемити са 17 вида. Всъщност локалните (пиринските) ендемити също са български, но
са посочени в отделна категория. Ако те се вземат предвид, общият брой на българските
ендемити е 35 вида. На територията на НП Пирин са установени 14 растителни вида и 4
подвида, чиито находища засега се посочват единствено за Пирин.
Основните проблеми по опазване на биоразнообразието са свързани със замърсяването
на въздуха, на почвата, липсата на адекватно обществено разбиране за биологичното
разнообразие и за заплахите пред него, силното нарастване на опожарените и
обезлесените площи.
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Биоразнообразието зависи от всички стопански дейности – строителство, туризъм, селско
и горско стопанство, промишленост. Тази комплексност на негативното влияние изисква
комбинирани мероприятия при спазване на съответното законодателство и
регламентираните способи за въздействие.

Почви
Територията на МИГ Сандански попада в Балканско - Средиземноморска почвена
подобласт според почвено-географското райониране на България. Комбинацията от
скалната основа, хидроклиматичните харакретистики, биоразнообразието и
антропогенната дейност в общината са довели до наличието на различни видове почви.
Разнообразието благоприятства отглеждането на зеленчуци, лозя и ябълки. Почвите в
общината са бедни на хранителни вещества. Близо 2/3 са бедни на азот и фосфор, а 1/2 са
слабо запасени с калий.
Не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди, тежки метали, нефтопродукти и
други оказващи вредни въздействия вещества.
Причините за възникването на ерозията днес са добре изучени, а също са известни и
начините, които могат да задържат развитието на ерозията върху почвената повърхност и
да насочат почвените процеси в посока да противодействат на силата на ерозията и
окончателно да отстранят загубите, които тя носи. Известно е, че ерозията протича
интензивно на почви, оголени от растителност, с лоша водопропускливост и слабо
съдържание на хумус.

По структура и видове те се разпределят по следния начин:
 алувиални и алувиално-ливадни
предимно неутрални,
 песъкливи и песъкливо-глинести
 канелени горски излужени
 канелени горски тежкопесъкливо и глинести
 ерозирани излужени канелени







плитки излужени канелени
горски
плитки тъмнокафяви и
тъмноцветни горски
плитки кафяви горски,
предимно неутрални
плитки планинско-ливадни и
рендзини (хумосно-карбонатни)
плитки планинско-ливаднии
анфехумусни

Мероприятията, които са насочени към подобряване на физическите свойства на почвата
и към обогатяването й с органически вещества ще способстват за предпазването на
почвата от ерозия. Загубата на почва при оттичането на водите е по-рязка на земите с
пресечен релеф и голяма дължина на наклона. Поради тази причина пресичането на
наклона, т.е. намаляване на неговата дължина и изменение на направлението на
оттичането (дълбоко в почвата) е една мярка, която намалява разрушителната дейност на
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стичащата се по релефа вода. За това дейностите, които следва да се изпълняват, са
свързани със залесяване на водоразделите. Те спомагат за задържането на снежните води
със своята горска постилка, правилната обработка на почвата напреки на наклона,
засяването на чимообразуващите пояси напреки на наклона и други мероприятия.
Почвите в района са повлияни както от водна, така и от ветрова ерозия. Около 50 % от
поливния фонд е застрашен от иригационна ерозия. Върху земеделските земи,
разположени върху терени с по-голям наклон действа площна ерозия, което налага мерки
за противоерозионна дейност. Леглата и бреговете на реките и малките им притоци са
подложени на ровинната ерозия. Необходими са действия за защита на този природен
ресурс със сериозно значение за икономиката на общината.
Само чрeз дълбоко познаване на своеобразието на процесите, протичащи в почвата и
атмосферата, може да се пристъпи към правилното разрешаване на проблема - запазване
на почвата от ерозия. Не бива да се подценява и голямото влияние на социалните условия
за спиране или развитие на ерозионните процеси. Те определят степента на въздействие
на човека върху почвата, нейната експлоатация, възстановяване, екологична обработка и
т. н. Ерозията на почвата като природен процес може да бъде напълно спряна, задържана
на определен етап или пък засилена от човека. Развитието на селскостопанското
производство през последните години, в резултат на прилагане на програмите и
политиките на ЕС в областта на селското стопанство могат да доведат до силно
интезифициране на използването на почвите и до тяхното увреждане. Това налага при
използването на почвените ресурси да се прилагат иновации и технологични и технически
нововъведния, както и мероприятия предпазващи почвите от неблагоприятни последствия
– замърсявания, ерозии, намаляване на почвеното плодородие и др.
Възможни дейности за опазването на почвената покривка:
• Предпазване на почвата от ерозия чрез засаждане на чимова покривка. Свързването
здраво с корените на многогодишните треви почва се напълно запазва от отмиване. По
такъв начин тревосеенето позволява да се предпази почвата от загубите, които причинява
отмиването;
• За борба с ерозията, причинявана от вятъра може да се използва засаждането на горски
полезащитни пояси, което не само намалява силата на вятъра и издухването на почвата,
но изменя и климата и ограничава действието на сушата;
• Прилагане на комплекс от мероприятия, включващи залесяване, въвеждане на
тревополни сеитбообращения, напояване, укрепяване на пясъците и залесяване на
поройните легла.
В очертанията на града поради продължителната експлоатация и интензивна намеса са се
формирали т. нар. антропогенни почви. При тях основните почвени хоризонти често са
променени, като са наблюдават в различни антропогенни включения – строителни и
битови отпадъци и др. Данните от Годишния доклад за състоянието на околната среда на
РИОСВ – Благоевград показват, че от провеждания мониторинг в постоянни пунктове от
Националната система за монитоинг на околната среда (НСМОС) до сега няма данни за
превишаване на нормите за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти в почвите
на територията на МИГ Сандански. Наличните резултати показват стойности под
определените фонови стойности или близки до тях.
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Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи
за природния потенциал и факторите за развитие на
територията на МИГ Сандански

Силни страни:
Община Сандански е най-голямата община в област Благоевград с ключово географско
разположение за развитието на целия Югозападен регион;
Важно стратегическо гранично разположение в близост до Бяло море;


МИГ Сандански се намира в зоната за трансгранично сътрудничество с Република Гърция;



През територията на общината преминава международния път Е79 и международната
ЖП линия София – Кулата – Атина;
Разнообразна природа и природни забележителности;






Разположението в подножието на Пирин планина е благоприятно за климатичното
разнообразие и туризма, Национален парк „Пирин“ е част от природното и културно
наследство на ЮНЕСКО;
На територията на общината има защитени зони и защитени територии, опазващи
биологичното разнообразие;
Добре разработени находища на мрамор и гранит;
Благоприятни климатични и почвени условия за развитие на туризъм и за отглеждане на
разнообразна селскостопанска продукция;





Общината попада в четири климатични района и е с най-продължително годишно
слънцегреене в страната;
Въздухът е с най-ниското съдържание на алергени в страната и е подходящ за лечението
на различни заболявания;
Град Сандански е утвърден туристически център и балнеокурорт;
Територията на общината е богата на надземни и подземни водни ресурси;
 Благоприятно за развитието на региона е преминаването на река Струма;
 Има наличие на минерални извори;
Наличие на достатъчно обработваема земя за нуждите на селското стопанство;
Богат горски фонд;
Богато културно-историческо наследство;
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Наличие на обособен отдел „Стопанска и инвестиционна политика. Проекти и програми“
в общинската администрация;

Слаби страни:
Неефективно използване на природно-климатичните условия и териториалните фондове
за развитието на селското стопанство;
Увеличено потребление на дърва и въглища за отопление – негативно въздействие върху
въздуха;
Слабо използване на местни естествени материали за облагородяване на градския
пейзаж;
Нарастване на опожарените и обезлесени площи;
Тенденция към обезлюдяване на общината като цяло и на малките населени места в
частност;
Липса на обща маркетингова стратегия на местните заинтересовани страни за нуждите
туризма;

Възможности
Утвърждаване и развитие на МИГ Сандански като международен туристически център,
предлагащ разнообразен и целогодишен туристически продукт;
Оползотворяване на геостратегическото местоположение на общината в резултат на
активно участие на общината в международни и национални програми за
инфраструктурно и социално развитие;
Газифициране на общинския център, използване на модерни технологии за отопление и
охлаждане – климатични системи от ново поколение, соларни системи за битова гореща
вода и отопление, стимулиране от страна на енергоразпределителните дружества
използването на електроенергия за отопление;
Проучване и извеждане на повърхността на потенциални геотермални извори в малките
населени места в общината за нуждите на местното население, на туризма и за
отоплението на сгради;
Ефективно използване на водния ресурс и на минералните извори за преодоляване на
сезонността на туризма;
Нов управленски подход в работата на администрацията на община Сандански с цел
оптимизация на административното обслужване;

Заплахи
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Неефективно използване на геостратегическото положение на общината за подобряване
на социално-икономическия климат;
Липсата на политическа и икономическа стабилност в Гърция в съчетание с опасност от
затваряне на границата;
Задълбочаване на ерозионните процеси на почвата;
Провеждане на несъобразно хидротехническо строителство, дърводобив, добив на руди,
ски-спорт на територията на защитените зони, заплашващи биологичното разнообразие;
Възможни проблеми с рекултивацията и биологичното разнообразие на териториите,
богати на полезни изкопаеми;
Продължаване развитието на негативните демографски тенденции, предполагащи
намаляването на качествените характеристики и потенциала на населението;
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Инфраструктура и селищно развитие
Транспортът играе ключова роля за развитието на всяка община, като средство за
икономическо развитие, модернизация и предварително условие за постигане на социална
и регионална съгласуваност. Транспортният сектор в общината е от изключителна
значимост за повишаване конкурентоспособността на местната икономика и за обслужване
на населението. Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за
утвърждаването на външнотърговските връзки на общината и на туризма. Като цяло, през
последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически, се увеличават,
като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество.
Добре изготвената и успешно прилагана транспортна политика допринася за повишаване
качеството на човешкия живот. В световен план съществуват много примери за успешно
приложени мерки за развитие и модернизация на транспортните системи. Стъпка в
правилната посока е изготвянето на механизми за повишаване ефективността на
транспорта, при съблюдаване на принципите за неговото устойчиво, сигурно и безопасно
развитие, отговарящо на изискванията на потребителите.
Пътна мрежа
Поради своя високопланински релеф област Благоевград се отличава с най-ниската гъстота
на пътната мрежа в страната – 10,3 км пътища на 100 кв. км територия. Ниска е и гъстотата
на железопътните линии – 2,5 км на 100 кв. км. Делът на пътната настилка е добро
състояние се влошава за трета поредна година и през 2014г. вече е 49,1% при 56,6% през
2011г. Тези нива обаче са по-високи от средните за страната – 40,5%. Поетапното
въвеждане в експлоатация на недовършените отсечки от магистрала „Струма“ ще доведе
до подобряване на инфраструктурния профил на областта. Това засяга пряко и община
Сандански, чийто административен център трябва да бъде свързан с гр. Благоевград
посредством Лот 3. На територията на общината ще се строи участък Лот 3.3, свързващ
Кресна със Сандански. Той е с дължина 23,6 км и договорът за неговото изграждане е
подписан през септември 2015г. със срок за изпълнение 3,5 години. Това ще осигури
надеждно и бързо преминаване на трафика по направление Централна Европа – Гърция и
връзката с пристанищата на Средиземно море.
Пътната мрежа на територията на МИГ Сандански е с дължина 307,4 км., в т.ч.
републикански пътища – 107,4 км. и общински – 200 км. Разделени по класове са както
следва: І-ви клас – 21,2 км.; ІІІ-ти клас – 86,2 км.; ІV клас – 200 км. I-ви и III-ти клас са
републикански пътища, а IV-ти клас обхваща общинската пътна мрежа. Голямо предимство
е преминаването през територия на общината на един от десетте международни коридора
- МТК № 4 – Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Гьор – Будапеща – Арад –
Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул. От българска страна този коридор
се поема от международния европейски път Е-79, чийто участък, попадащ на територията
на МИГ Сандански, е в много добро състояние и е с дължина на отсечката - 17,8 км.
Предимство е и фактът, че големите населени места се обслужват от третокласни пътища.
От общо 200 км. общински пътища, 127,4 км. са с асфалтова настилка, а останалите 72,5 км.
са на земна основа.
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Таблица 5. Дължина и структура на пътната мрежа на територията на МИГ Сандански

Категория на пътя

Дължина – км.

Отн. дял %

Първокласни пътища І-8

21,2

Второкласни пътища

...

Третокласни пътища

86,2

28.04%

Четвъртокласни пътища

200

65.06%

Общо:

307,4 км

6.89%
…

100%

Състояние на пътната мрежа

Като цяло общото състояние на пътищата не е добро и те са с нарушени техникоексплоатационни показатели. При общинските пътища, от общо 200 км, само около 37%
(73,2 км) са в добро и много добро експлоатационно състояние, 11% (21, 3 км) са в
задоволително състояние. От оставащите проценти около 34% (69 км) са недоизградени
пътища без настилка, на земна основа, а други 18% (35,5 км) са в критично лошо състояние.
Това са основно пътища до малки населени места в планински и полупланински релеф,
което пречи за развитието на големия туристически потенциал, който притежават
(близостта им до туристическите маршрути в Пирин, Славянка и защитената местност
„Мелнишки скални пирамиди”). В някои от тези населени места има и съществуващ
постоянен туристически поток и инвеститорски интерес, но недоизградената
инфраструктура се явява като основна пречка за реализацията на проектите. В този смисъл
подобряване състоянието на пътищата се явява изключително наложително за
разнообразяването на местния туристически продукт и развитието на селската икономика.
От ремонт се нуждаят и пътищата в самите населени места, като от тях приоритетни за
туризма са гр. Сандански, гр. Мелник, м. Попина лъка.

Транспорт

Връзката между селищата се осъществява от автобусен транспорт, за което е изградена
транспортна схема с цел по-доброто задоволяване нуждите на населението. С изключение
на няколко малки села с население под 20 души, в които един или два пъти седмично ходи
автобус, всички останали имат ежедневна транспортна връзка с гр. Сандански. Има обаче
и села, които са изключени от транспортната схема – Лехово, Ново Ходжово, Кръстилци и
Любовка, до които въобще не пътуват автобуси. Съществува и вътрешна автобусна линия
в гр. Сандански, свързваща железопътната гара със Санаториума.
Предимството на МИГ Сандански да се намира в сравнителната близост до столицата на
България (160 км.) и втория по големина град в Гърция – Солун (150 км.) увеличава
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достъпността на общината до по-далечни световни дестинации. Поради тази причина в
Общинската стратегия за развитие (2007-2013) бе залегнала идеята за създаването на
летище за лека и свръхлека авиация на територията на община, която би могла да бъде
експлоатирана основно за туристически цели. В зависимост от разположението си такова
летище би дало възможност и за развитието на алтернативни форми на туризъм като
делтапланеризъм, мотоделтапланеризъм и др.

Железопътен транспорт

Железопътният транспорт на територията на МИГ Сандански е представен от един от найважните трансевропейски коридори - №4, участък София-Дупница-Кулата (211 км.).
Значението й се определя и от това, че е най-късата жп връзка между пристанищата на
Егейско море и на р. Дунав. Важността на трасето е и с оглед на това, че товарните
железопътни превози (особено по електрифицираните линии) са добра алтернатива на
автомобилните такива и осигуряват добър достъп до европейските пазари.
Международните коридори за железопътен товарен превоз са изградени по начин,
съвместим с Трансевропейските транспортни коридори. През Република България
преминава трасето на товарен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски: Прага –
Виена/Братислава – Будапеща/Букурещ – Констанца/ Видин – София – Солун – Атина.
Основно предимство за територията е ж.п. линията София – Кулата. Реконструирана и
електрифицирана, линията вече отговаря на международните стандарти за провеждане на
транзитно движение и осигурява качество на превозите в международен план и в
общината.
Комуникационна инфраструктура и информационно обслужване
Предоставянето на телефонни услуги на територията на МИГ Сандански се осъществява от
технологичен възел “Далекосъобщения”, поделение на БТК-ЕАД. Услугите са предоставени
от 16 АТЦ, които обхващат почти 100 % от населените места. Съществуват обаче и селища,
в които има само по един телефонен пост или въобще липсва. Такива са Любовище,
Кръстилци, Кашина, Сугарево, Любовка, Голешово, Лески, Бождово, Златолист и Лехово.
Причините за това са отдалечеността на АТЦ и малкия брой потенциални абонати.
Предоставянето на телефонни услуги на територията на общината, както стационарни, така
и мобилни, се осъществява и от трите национални мобилни оператора на територията на Р.
България. Покритието е почти на 100% с изключение на планинските и полупланинските
части. Като интернет доставчици отново могат да бъдат включени мобилните оператори,
както и няколко частни фирми: Ултранет, Вега, CIS-Bg, Тераком.
Съществува пълно покритие на националните сателитни канала, както и наличието на
БулсатКом, АйТиВи партнър и две местни кабелни телевизии. Действащи са следните радиа
– общинско радио, радио „Гея” и радио „Вега”. Печатът е представен от два регионални
вестника – „Вяра” и „Струма” и една интернет базирана информационна страница.
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Достъп до интернет имат 62% от домакинствата в област Благоевград, който е и петият найвисок дял в страната. Относителният дял на лицата, използвали интернет през 2014г., е
близък до този за страната – 59%.
Използването на интернет и на интернет базирани технологии нараства и на територията
на МИГ Сандански. Съществува значително развитие в уебприсъствието на предприятията.
Туристическия сектор е практически изцяло представен в специализираните интернет –
портали и има свои интернет страници, докато селскостопанските предприятия нямат
почти никакво присъствие.

Електроснабдяване

Електропреносната мрежа в общината обхваща всички населени места в региона.
Междуселищното електроснабдяване е с напрежение 20 кв от подстанция 110/20 кв в гр.
Сандански. Тази мрежа средно напрежение е сравнително добре развита. Има участъци,
захранващи гранични застави, хижи или по-малки села със стара изолация, стоманени
проводници и дървени стълбове, които се нуждаят от ремонт и подмяна. Проблеми
съществуват с изграждането на мрежа ниско напрежение /Мр.НН/ на новите квартали в
някои села и града. Обслужването на енергийната мрежа се извършва от приватизираното
електроразпределително дружество НЕК – ЕАД - клон Благоевград. То осигурява
включването на нови потребители, отчита потреблението на електроенергията и събира
таксите за консумация.
В периода 2003-2005 в общината е извършена мащабна и цялостна подмяна на уличното
осветление с нови енергоспестяващи тела. На места са възстановени унищожени
електрически стълбове. Подменени или ремонтирани са някои кабелни линии за улично
осветление. В бъдеще процеса на подмяна на кабелните линии продължава. Продължава
и възстановяването на унищожени стълбове до достигане на необходимите стандарти на
осветеност. Необходимо е и осъвременяване на осветлението в промишлените зони и в
зоната на преминаване на международния път Е-79 в района на град Сандански. В градския
парк е необходимо възстановяване на парковото осветление. За опазването му от
вандалски прояви може да се наложи и поставянето на камери.
В добавка цялостната подмяна на измерването на електроенергията за улично осветление
с двойнотарифни електромери ще доведе до икономии на електроенергия. Не без
значение е и поставянето на декоративно осветление на важни сгради в общината,
паметници на културно-историческото наследство и археологически обекти, които по този
начин да подобрят своята представителност. До 2013 трябваше да се изгради модерен
централизиран център за управление на уличното осветление (първоначално за град
Сандански), който да постигне максимална енергийна ефективност, но това все още не е
реализирано.

Водоснабдяване и канализация
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На територията има изградени около 180 км. външна и 170 км. вътрешна водопроводна
мрежа, по която се подава вода за питейни и производствени нужди. Има изградени
резервоари в населените места на общината с изключение на селата Вълково, Лиляново,
Дебрене, Ново Ходжово, Калиманци и Спатово. Пет селища на територията на общината са
неводоснабдени – Златолист (16 д.), Кръстилци (14 д.), Бельово (3 д.), Лехово (7 д.), Долени
(3 д.). Водопроводната мрежа е изградена от стоманени и етернитови тръби, които са
силно амортизирани и се нуждаят от основен ремонт или реконструкция.
Процента на изградената канализационна мрежа в общината е както следва: гр.Сандански
– 90 %; с. Склаве – 90 %, гр. Мелник – 60 %; с. Катунци – 90%; с. Поленица – 60%; с. Петрово
– 60%; с. Дамяница – 90%; с. Плоски – 30 %, с. Вълково – 100%; с. Джигурово – 30%. Има
готови работни проекти за изграждане на канализационни системи в селата Струма,
Лебница, Лешница и частични проекти за с. Левуново и с. Поленица. Няма изградена
почиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) Сандански, но има изготвен технически
проект и предстои изграждането й с европейски средства по ОПОС. В с. Вълково има
изградена пречиствателна станция за отпадни води.

Битови отпадъци

Площадката на регионалното депо за твърди битови отпадъци (ТБО) се намира в
местността „Могилата”, в землището на с. Плоски, като отстои на 2,2 км. от гр. Сандански.
Площта на депото е близо 82 дка, като в близост няма източници за питейно-битово
водоснабдяване, защитени територии и паметници на културата. Депото обслужва
територията на общините Сандански, Кресна и Струмяни, като за 2013 г. са депонирани
общо 12 687 тона отпадъци 85% от които са генерирани на територията на МИГ Сандански.
Пречиствателна станция за отпадъчни води се намира югозападно от гр. Сандански, на
около 2,5 км. (разстояние по въздух) от регулацията на града. Най-близките селища са с.
Струма, отстоящо на 1 км (въздушно) северозападно и с. Лебница - на 1,5 км югозападно.
Канализационната система е изградена почти 100%, но не са доизградени главният
колектор покрай р. Санданска Бистрица, като и връзката на някои предприятия от
промишлената зона с главния колектор. Колекторът е изграден на около 200 м от ПСОВ и
временно заустен в р. Санданска Бистрица. Предстои също така изграждане на
пречиствателна станция с нестандартна архитектурна визия в град Сандански.
Строителството на съоръжението започва през 2015г. Сградата е разделена на два основни
обема – вътрешен и външен цилиндър. Вътрешният цилиндър е с диаметър 60 метра и е
наклонен в посока север-юг. Той достига максимална височина от 12 метра в южната си
част. В него са разположени основните пречиствателни съоръжения – механично стъпало
в ядрото на сградата и четири SBR реактора. Под механичното стъпало се намират ел.
таблата, помпите и въздуходувките на SBR реакторите, както и контейнерите за
изхвърления пясък. Ядрото е свързано с "външната част" на сградата чрез два коридора,
минаващи между резервоарите – един за контейнерите за пясък и един, свързващ
администрацията с ел. таблата. Външният цилиндър е с диаметър 75.60 метра и е наклонен
в посока север-юг. Максимална му височина е в северната част и достига +6.90 над кота
нула. В южната част външният цилиндър е разкъсан и издължен, което превръща
40

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

композицията на двете тела в своеобразна спирална структура. Тук са разположени
резервоарите за утайка и машините за обработката й; дизел генератор; администрация;
допълнителни и обслужващи помещения. В южната част на цилиндъра е проектиран
технологичният вход и изход на водата за пречистване. В западната част са обслужващите
помещения: трафопост, дизел генератор, склад и работилница. В източната страна на
обема се намира блокът на администрацията, а в северната - двата резервоара за утайка.
Технологично е търсено максималното движение на водата по гравитационен път без
използването на помпени съоръжения с цел пестене на електроенергия. Всички
технологични помещения са без специален режим на отопление и охлаждане.

Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи
за инфраструктурата и селищното развитие на
територията на МИГ Сандански
Силни страни:
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Международен транспортен коридор:


Трансевропейски коридор №4 Европа-Азия;
Международен коридор за железопътен товарен превоз:



Товарен коридор Ориент - Източно-Средиземноморски;
Най-късата железопътна връзка между р. Дунав и Егейско море осигурява добър достъп
до европейските пазари;
Наличие на модерно депо за битови отпадъци;
Близко разстояние на общинския център до столицата (160км) и до Солун (150км);
Мобилните оператори предоставят почти 100%-во покритие на територията на общината;
Електропреносната мрежа обхваща всички населени места;
Почти пълно покритие на територията от мобилните оператори;

Слаби страни:
Липсата на базова инфраструктура оказва най-сериозни затруднения върху развитието на
бизнеса.
Ниска гъстота на железопътните линии;
По-големият дял от общинските пътища са в лошо състояние;
Лоша пътна инфраструктура между малките населени места и общинския център;
Образуват се нерегламентирани сметища за строителни отпадъци в малките населени
места, дължащо се на отдалечеността им от действащите депа;
До част от селата в общината няма ежедневен автобусен транспорт;
Има села извън транспортната схема, до които изобщо не пътуват автобуси – такива са
Лехово, Ново Ходжово, Кръстилци и Любовка;
Съществуват селища без телефонен пост – такива са Любовище, Кръстилци, Кашина,
Сугарево, Любовка, Голешово, Лески, Бождово, Златолист и Лехово;
В общината има неводоснабдени селища;

Възможности
Довършването на магистрала „Струма“ ще окаже благоприятно въздействие върху бизнес
климата в общината;
Оползотворяване на международния железопътен прелез;
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Създаване на летище за лека и свръхлека авиация на територията на общината за
нуждите на туризма – развитие на алтернативни форми на туризъм като
делтапланеризъм и др.;
Развитие на уебприсъствието на селскостопанските предприятия;
Увеличаване на пътникопотока след откриването на Лот 3.3 от магистрала „Струма“;
Разширяване и подобряване на базисната инфраструктура чрез участие на общината в
инвестиционни проекти, финансирани от националните оперативни програми и
европейските програми за трансгранично и междурегионално сътрудничество;
Модернизация на уличното осветление с въвеждане на енергоспестяващи лампи и елементи;

Заплахи
Обезлюдяване на населени места поради липсваща базисна инфраструктура;
Липсата на добра и целенасочена транспортна политика може да доведе до понижаване
качеството на живота в общината;
Замърсяване на околната среда в малките населени места поради наличието на
нерегламентирани сметища;

Човешки ресурси
Протичащите демографски процеси на територията на МИГ Сандански през последните 20
години са с влошаващи се и неблагоприятни характеристики, което е характерно и за страната
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като цяло. Общината не прави изключение по очертаващите се трайни тенденции на
отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост, висока смъртност, нарушена възрастова
структура и пр. на фона на отрицателните данни и за страната ни.
Така например, според официалните данни на Центъра за демографска политика, България е
с 8.8 промила отрицателен прираст. Страната ни вече намалява с 68 000 души на година, а за
последните десет години – с 600 000 души.
Население и демографски тенденции

Според последното преброяване през 2014 г. населението на МИГ Сандански наброява 39
099 жители. Това се равнява на 12.38% от населението на област Благоевград. Градското
население наброява 25 885 жители, а селското население е 13 214 жители. Процентното
съотношение градско / селско е 66 : 34. В Таблица 6. е представено населението по
населените места в МИГ Сандански. От изложените данни в Таблица 7. става ясно, че
населението на територията постоянно намалява от 2010 г. насам, като това е продължение
на тенденцията от предходни периоди. В настоящия момент средната гъстота на
населението на територията на МИГ Сандански е 39,16 жители на квадратен километър. Това
е значително по малко от средните стойности за страната, които са 64,58 жители на квадратен
километър. От общото население делът на жените е по-голям от този на мъжете. Мъже - 49
% , жени - 51 % . Тези дялове се запазват както в градското, така и в селското население. 29
от селата в Общината са с население под 100 души. Само пет села имат население,
превишаващо 1000 души. Населението не е равномерно разпределено в Общината.
Обяснение за това са възможностите за препитание.
Таблица 6. Население по населени места към 31.12.2014г. Данни – НСИ.

Име на населеното място

гр. Сандански
гр. Мелник
с. Белевехчево
с. Бельово
с. Бождово
с. Виногради
с. Вихрен
с. Враня
с. Вълково
с. Голем Цалим
с. Голешово
с. Горна Сушица
с. Горно Спанчево

Население

25 676
209
1
3
6
60
6
123
419
9
47
26
71

Име на населеното място

с. Лебница
с. Левуново
с. Лехово
с. Лешница
с. Лиляново
с. Лозеница
с. Любовище
с. Любовка
с. Малки Цалим
с. Ново Делчево
с. Ново Ходжово
с. Петрово
с. Пиперица

Население

424
655
7
730
194
71
19
34
9
1 121
59
510
18
44
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с. Дамяница
с. Дебрене
с. Джигурово
с. Долени
с. Зорница
с. Златолист
с. Калиманци
с. Катунци
с. Кашина
с. Ковачево
с. Кръстилци
с. Кърланово
с. Ладарево
с. Ласкарево

1 276
42
714
3
84
16
191
1 235
15
23
14
38
28
184

с. Пирин
с. Плоски
с. Поленица
с. Рожен
с. Склаве
с. Спатово
с. Стожа
с. Струма
с. Сугарево
с. Хотово
с. Храсна
с. Хърсово
с. Черешница
с. Яново

175
594
1215
18
1 425
105
103
589
16
93
3
212
41
140
Общо население: 39 099

По отношение на степента на населеност на МИГ Сандански, основната част от
населението ѝ живее в градовете – гр. Сандански и гр. Мелник. Прави се изводът, че
преобладаващото население е градско, но има села с по-голямо население от Мелник като
например с. Дамяница и с. Катунци, които имат над 1200 жители в сравнение с 209 жители
за гр. Мелник. През 2014 г. в двата града е локализирано 66.20% от населението на
общината. Съотношението градско/селско население варира в незначителни граници през
отделните години на анализирания период, което личи и от данните в Таблица 7. За
сравнение данните сочат, че 60% от населението на област Благоевград живее в градовете
(при средно 73.1% за страната), като гъстотата на населението в областта спрямо
урбанизираните територии е третата най-висока в страната след Пловдив и София
(столица).
Таблица 7. Изменения в броя на градското и на селското население на МИГ Сандански за
периода 2007-2014 г.
брой население
Години

МИГ Сандански

В т.ч. - градове

селата

2007 г.

41890

27267

14623

2008 г.

41816

27430

14386

2009 г.

41582

27450

14132

2010 г.

41167

27306

13861

2011 г.

40220

26422

13798

2012 г.

39922

26294

13628
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2013 г.

39509

26066

13443

2014 г.

39 099

25 885

13214

Източник: НСИ – 2014.
За периода 2013-2014 година градското население е намаляло с 410 души, а селското население
е намаляло с 229 души. Общо населението на Общината се е свило с 639 души или с 1.61%.

Възрастова структура на населението
Възрастовата структура на населението дава определена представа за демографската
жизненост на населените места. Стандартната възрастова структура на населението
представя съотношението между основните възрастови групи – в под трудоспособна, в
трудоспособна и в над трудоспособна възраст. Тази възрастова структура се използва за
характеристиките на пазара на труда, за осигуряването на икономиката на града с
необходимата работна сила и за някои социални дейности, свързани с възрастното
население (Таблица 8).
За целите на някои системи от публичния сектор (образование, частично здравеопазване
и социални дейности) се използват т.нар. специфични възрастови структури.
Специфичните възрастови групи засягат възрастовите контингенти от лица, които са
обхванати в образователната система – 3 - 6 години, 7-14 години и 15-18 години.
Разпределението на населението по възраст показва, че във възрастовата структура на
населението намалява относителния дял на младото, а се увеличава делът на възрастовото
население. Това води до значително застаряване на населението.

Таблица 8. Население по възраст, местоживеене и пол в МИГ Сандански към 31.12.2014 – Данни НСИ.
Население
Възраст
МИГ Сандански
Общо
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

Общо
общо
39099
1799
1799
1719
1665
1911
2423
2570
2720
2826
3050

Мъже
19059
898
925
858
888
982
1252
1337
1387
1464
1491

Град
Жени
20040
901
874
861
777
929
1171
1233
1333
1362
1559

общо
25885
1337
1264
1169
1175
1273
1744
1821
1946
1953
2086

Мъже
12509
659
661
575
625
643
903
935
955
997
979

Село
Жени
13376
678
603
594
550
630
841
886
991
956
1107

общо
13214
462
535
550
490
638
679
749
774
873
964

Мъже

Жени

6550
239
264
283
263
339
349
402
432
467
512
46

6664
223
271
267
227
299
330
347
342
406
452
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50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+

3191
3001
2692
2442
2045
1633
1117
363
133

1562
1493
1315
1086
857
646
432
144
42

1629
1508
1377
1356
1188
987
685
219
91

2195
2076
1829
1440
1015
806
506
183
67

1015
992
880
648
448
303
196
71
24

1180
1084
949
792
567
503
310
112
43

996
925
863
1002
1030
827
611
180
66

547
501
435
438
409
343
236
73
18

От посочените данни става ясно, че населението на територията на МИГ Сандански
продължава да намалява и застарява. Въпреки повечето родени деца и нарастващата
средна продължителност на живота през 2014 година естественият прираст остава
отрицателен. Хората в трудоспособна възраст са 61.71% от населението, което е малко над
средната стойност за страната - 61.1%, а делът на тези над трудоспособна възраст е близо
една четвърт от всички – 23.7%, което отново се доближава до средните стойности за
България (24.1%). От Националния статистически институт (НСИ) прогнозират, че
тенденцията на застаряване ще се задълбочава и през следващите години, което изисква
своевременни мерки от страна на Общината за стимулиране на раждаемостта и
осигуряване на препитание с цел намаляване на напусналите общината. В противен случай
все по-малко работещи ще финансират издръжката на все по-голям брой възрастни хора,
което ще увеличава проблемите пред здравната и пенсионната система, както и пред
цялостното икономическо развитие на Общината.

Движение на населението

Броят на населението е функция от естественото и механичното движение на населението.
То се анализира чрез показателите за естествен и механичен прираст.
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Естествено движение (естествен прираст) на населението
Естественият прираст и неговите количествени параметри са един от основните индикатори
за демографската жизненост на населените места, т.е за обновяването и нарастването на
броя на населението по естествен път. Естественият прираст е резултат от комбинираното
въздействие на раждаемостта и смъртността на населението. От 2001г. насам коефициентът
на естествен прираст в област Благоевград остава отрицателен, като най-неблагоприятно е
съотношението между починали и новородени през 2014г.
Характеристиката на естественото движение на населението на МИГ Сандански за периода
2010-2014 г. показва, че раждаемостта не компенсира повишената смъртност на
населението. За анализирания период общият брой на родените лица на територията на
МИГ Сандански възлиза на 1903 души, или по 380 души средно на година. Вариационният
размах на броя на родените лица в общината е от 426 случая (2010 г.) до 341 случая на
раждания през 2013 г., което личи и от данните в Таблица 9.
През 2014 г. населението на Общината е намаляло с 410 души до 39 099. Основните причини
са отрицателният естествен прираст и изселването. Отново няма разлика с показателите за
страната, като според данните на НСИ коефициентът на смъртността през 2014 г. е бил найвисокият в ЕС (15.1 промила, или около 109 000 души). Причините за това са големият дял
на възрастно население, както и фактори като състоянието на здравната система и нивото
на бедност. За сравнение, живородените деца през 2014 година на територията на МИГ
Сандански са 363, което е малко над броят им (341) за 2013, но е по-малко от живородените
през периода 2010-2012. За да има възпроизводство една нация, всяка жена трябва да роди
2.1 деца, а през 2014 г. показателят е бил 1.57, което все пак е малко по-високо от средният
показател за страната (1.52). Проблемът е, че намалява броят на жените във фертилна
възраст. Така спадат и възможностите за възпроизводство, което е резултат от започналото
понижение на раждаемостта още отпреди две-три десетилетия и емиграцията.
През 2015 г. новородените на територията на МИГ Сандански са 290 (129 момичета и 161
момчета). Починалите на територията на МИГ Сандански са 462 души, от които 259 в гр.
Сандански. Това означава, че естественият прираст стига отрицателното ниво до – 172.
За анализирания период изчисленият средногодишен коефициент на раждаемост (брой
раждания на 1000 д. от населението в ‰) също бележи тенденция на спад. Той е с найниски стойности през 2013 г – 8.63‰. Коефициентът на раждаемост на територията на МИГ
Сандански през 2014 г. – 9.28‰, е съпоставим със средния за страната - 9.4‰. Общо за
разглеждания период коефициентът на раждаемост е 9.50‰.
Смъртността като друг основен демографски показател е със стойности, които са близки до
тези за раждаемостта. Общо за проучвания 5-годишен период броят на умрелите лица на
територията на МИГ Сандански е 2653 души или със 750 случая повече от случаите на
раждания. Средногодишният брой на починалите в общината възлиза на 530 лица, или със
150 души повече от средногодишния брой на родените. Средногодишният коефициент на
смъртност за периода 2010-2014 г. е 13.33‰, като след като се забелязва спад през 2012 и
48
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2013 (12.95‰ и 12.73‰ съответно)през 2014 година същият се запазва на едно по-високо
ниво (виж Таблица 9.) – 13.73‰.

Таблица 9. Територия на МИГ Сандански – Демографски процеси.
Показатели

Мерна
единица

Сключени бракове

2010

2011

2012

2013

Брой

143

151

107

105

131

Бракоразводи

Брой

58

54

64

55

56

Живородени

Брой

426

387

386

341

363

мъже

Брой

227

183

194

176

178

жени

Брой

199

204

192

165

185

Умрели

Брой

549

561

517

503

523

мъже

Брой

314

309

282

275

315

жени

Брой

235

252

235

228

208

Брой

2

1

2

2

2

момчета

Брой

2

-

-

1

-

момичета

Брой

-

1

2

1

2

Брой

-123

-174

-131

-162

-160

мъже

Брой

-87

-126

-88

-99

-137

жени

Брой

-36

-48

-43

-63

-23

Умрели деца под 1 година

Естествен прираст

2014

Възрастови съотношения
0 - 14/15 - 64

%

19,4

19,6

19,9

20,2

20,4

65+/15 - 64

%

25,2

26,8

27,4

28,6

29,7

0 - 14, 65+/15 - 64

%

44,6

46,4

47,3

48,8

50,1

65+/0 - 14

%

129,6

136,6

137,4

141,2

145,4

60 - 64/15 - 19

%

117,3

132,4

150,3

161,3

161,7
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Механично движение на населението
Механичното движение на населението, отразяващо случаите на заселване и на изселване
е другият демографски фактор (в комбинация с естественото движение), оказващ влияние
върху броя на населението. За 2014 година заселените на територията на МИГ Сандански
са 405 души, а изселените са общо 655 души. По-голямата част от изселилите се са мъже,
като в същото време мъжете са и по-малък дял от заселените на територията на Общината
за 2014 година. Изводите са, че механичният прираст е отрицателен и запазва нивото си от
2013 година, а по-големият дял в него се пада на мъжкото население, като това спомага за
запазването на тенденцията жените на територията на Общината да формират над 50% от
нейното население.
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За последните пет отчетени години – 2010г., 2011г., 2012г., 2013г. и 2014г. – видно от
следващата Таблица 10. за механичното движение на населението – отрицателната
тенденция е видимо устойчива. Данните за родените и починалите в Общината, посочени
в Таблица 9., са в унисон с тези изводи. Статистическите данни показват, че на територията
на МИГ Сандански в периода 2010-2014 г. са се заселили общо 2201 души, или по 440 души
средногодишно. Това формира и съответните стойности на коефициента на заселване през
отделните години. Средногодишната стойност на същия за разглеждания период е 11.7‰,
като през отделните години коефициентът на заселване варира от 6,0‰ (2012 г.) до 15.1‰
(2010 г.). Това личи и от данните в Таблица 10.
Случаите на изселване от територията на МИГ Сандански надвишават броя на заселените
лица. За проучвания 5-годишен период от МИГ Сандански са се изселили общо 3269 души,
или по 653 души средногодишно. Така на практика, територията на МИГ Сандански губи по
около 653 души годишно заради превишения брой на изселените за сметка на заселените
лица. Средногодишният коефициент на изселване е 15.2‰, при 11.7‰ – средногодишен
коефициент на заселване. Най-голям брой изселвания от територията на МИГ Сандански
има през 2010 г. – 867 души, а най-малък – през 2011 г. – 531 души.
Механичният прираст, както личи от данните в Таблица 10. е отрицателен.
Средногодишната абсолютна стойност на механичния прираст за разглеждания период е
минус 213 души, което формира и средногодишен коефициент минус 5,46‰.

Таблица 10. Механично движение на населението на територията на МИГ Сандански
Показатели
Заселени - общо

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

575

423

430

368

405

мъже

265

213

250

160

190

жени

310

210

180

208

215

867

531

597

619

655

мъже

373

249

289

299

345

жени

494

282

308

320

310

Изселени - общо

Механичен прираст - общо

-292

-108

-167

-251

мъже

-108

-36

-39

-139

жени

-184

-72

-128

-112

-250
-155
-95
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От комбинираното влияние на естественото и на механичното движение на населението
се формира и негативната тенденция за намаляване на броя на населението на МИГ
Сандански. Определен демографски проблем, произтичащ от намаляващата раждаемост
пез последните пет години (2010-2014 г.), е намаляване на контингентите от младо
население. Това води до намаляване на броя на децата в детските заведения и на
учениците в училищата на територията на МИГ Сандански. Проблемът се усложнява и от
това, че се изселват лица основно в активна възраст, което дава отражение и върху броя
на активното население, на работната сила.
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Заетост и доходи
Територията на МИГ обхваща изцяло община Сандански, която е една от динамично
развиващите се общини в страната. По последни данни тя зяема 48 място в страната по
БВП на глава от населението. Статистическите данни обаче отчитат намаляване на броя на
заетите лица. Най-силно е изразена промяната в сектор търговия, следвана от сектор
преработваща промишленост и туризъм. Общо заетите лица са 10 507, при 24 129
икономически активно население. 4 500 лица или 18,64% от всички заети работят в
преработващата промишленост. Заетите в частния сектор са 9 993 или 80,8 %. Заетите в в
обществения сектор намаляват за сметка на частния сектор. Средногодишната заплата на
заетите по трудово или служебно отношение нараства през последните години.
Данните от текущата демографска статистика за стандартната възрастова структура сочат,
че територията на МИГ Сандански е с възрастова структура на населението, незначително
отличаваща се от възрастовата структура, която гарантира осигуряване на възможности за
естественото му възпроизводство и осигуряване на нужния брой икономически активно
население. Те обхващат населението в следните възрастови контингенти за 2014г.:
o

В под трудоспособна възраст (0-15 години):
5 700.

o

В трудоспособна възраст (16-64 години):
24 129.

o

В над трудоспособна възраст (над 65 години):
9 270.

Възрастовата структура на населението в област Благоевград също е сравнително
благоприятна в сравнение с повечето области в страната. За това способства и силното
университетско присъствие в областта. До 2013г. Благоевград и София са единствените две
области, в които на всеки човек на възраст на 65 и повече години се падат поне по
четирима души в работоспособна възраст. През 2014г. коефициентът на възрастова
зависимост (съотношението между населението на 65 и повече години към тези на 15-64
години) в областта е вече 25,6% и остава сред най-ниските в страната. За сравнение този
процент за територията на МИГ Сандански е 34,2%.
Стандартната възрастова структура на населението на МИГ Сандански е с количествени
параметри, представени в Таблица 11.
Таблица 11. Население под, във и над трудоспособна възраст на територията на МИГ
Сандански.
Показатели
Население - общо
мъже
жени
Под трудоспособна възраст

2010

2011
41 167

20 044
21 123
5 869

2012

2013

2014

40 220

39 922

39 509

39 099

19 716

19 589

19 351

19 059

20 504

20 333

20 158

20 040

5 757

5 744

5 707

5 700
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мъже

3 011

2 950

2 935

2 901

2 886

жени

2 858

2 807

2 809

2 806

2 814

25 213

24 993

24 669

24 129

В трудоспособна възраст

26 290

мъже

13 618

13 230

13 140

12 952

12 632

жени

12 672

11 983

11 853

11 717

11 497

9 250

9 185

9 133

9 270

Над трудоспособна възраст

9 008

мъже

3 415

3 536

3 514

3 498

3 541

жени

5 593

5 714

5 671

5 635

5 729
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Графика 1. Население под, във и над трудоспособна възраст на територията на МИГ
Сандански.

20000
15000

Под трудоспособна
възраст

10000

В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст

5000
0
2010 2011 2012 2013 2014

При оценките на възрастовата структура на населението се отчита и един важен
измерител, който е от значение за икономическата му функция – като работна сила. Това е
коефициента на възрастовата зависимост, който изразява съотношението между броя на
лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и над 65 и повече
години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). За
населението на МИГ Сандански този коефициент за 2014 г. е 38,28%. За сравнение през
2010 г. коефициентът на възрастова зависимост (36,13%) е по-благоприятен от този през
2014 г. Влошаването на коефициента на възрастовата зависимост на населението на МИГ
Сандански за анализирания 5-годишен период се дължи на нарастването на броя на
населението в една от „зависимите“ групи (с население над 64 години). Като цяло
коефициентът на възрастова зависимост на населението на МИГ Сандански е почти
идентичен със средния за страната, който през 2014 г. е 38,86%, а за област Благоевград –
36,48%.
Наблюдава се тенденция на много слабо намаляване както на абсолютния брой, така и на
относителния дял на лицата от ниските възрастови групи. Така например, броят на лицата
в предучилищна възраст (от 0 до 4 г.) намалява до 1799. Причината за това е тенденцията
на намаляване равнището на раждаемост в МИГ Сандански през последните години.
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Освен като потенциал, свързан с населеността на територията, населението се оценява и
като икономически ресурс. То е основна производителна сила. За целта е необходимо то
да се характеризира и от гледна точка на ролята му като фактор за развитие на икономиката
на МИГ Сандански.
В категорията „икономически активно население“ попадат лицата във възрастовите групи
над 15 години. В тази категория се включват както заетите, така и безработните лица, т.е.
работната сила на общината. За анализи и оценки на икономически активното население
също се ползва информация от преброяването на населението през 2014 г., както и
оперативни данни за работната сила.
Данните за 2014 г. показват, че при населението над 15 години (33 399 души), общият брой
на икономически активното население в МИГ Сандански е 24 129 души, а на икономически
неактивното – 13 622 души, от които 9270 са в над трудоспособна възраст. Коефициентът
на икономическа активност за територията на МИГ Сандански е 61,5%. В сравнителен план,
позиционирането на МИГ Сандански е в по—изгодна положение по отношение на
коефициента на икономическа активност в област Благоевград (54.8%) и страната (52.1%).
Таблица 12. Наети лица по икономически сектори и дейности. МИГ Сандански.
Икономически дейности
Общо

2008
13431

Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост

255

360

342

316

290

289

41

..

..

..

..

..

6018

5 775

5872

5 051

4500

28

40

..

59

135

136

..

143

..

1407

1026

734

Търговия,
ремонт
на
автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи

1996

2073

2 013

2049

421

514

495

552

Хотелиерство
и
ресторантьорство
Информационни
и
далекосъобщителни услуги
Финансово и застрахователни
дейности
Операции с недвижими имоти

1338

1338

1 210

53

51

55

Преработваща промишленост
Производство и разпределение
на електрическа и топлоенергия
и газ
Дейности, свързани с води,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство

6923
3
7

2009
12474

2010
11 713

2011
11643

594

2012
10 765

2014
10 507

..

139

572

495

2 008

1314

553

524

1036

1 010

883

60

60

63
22

79

77

82

97

101

64
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Професионални дейности
научни изследвания
Административни
спомагателни дейности
Държавно управление

и

111

144

114

151

166

139

и

26

28

..

31

26

219
218

Образование

23

..

19

19

26

752

Хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура, спорт и развлечения

413

448

448

460

464

608

70

72

64

60

67

85

Други дейности

103

120

120

148

161

136
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Таблица 13. Средната годишна и месечна работна заплата в лева по сектори за 2014г.:
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство
и
разпределение
на
електрическа и топлоенергия и газ
Дейности свързани с води; управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия,
ремонт
на
автомобили
и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Информационни и далекосъобщителни услуги
Финансово и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални
дейности
и
научни
изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура , спорт и развлечения
Други дейности
Данни – НСИ 2014

6244
7334
..
6215
..

520
611

7190

599

4662
5236

389
436

4631
5029
5757
7297
6906
5071

386
419
478
608
576
423

5135
9942
8906
8210
5579
6536

428
829
742
684
465
545

518

Общо заетите в МИГ Сандански са 10 507 лица при 24 129 лица икономически активно
население. В този брой се включват заетите не само на територията на гр. Сандански, а и
такива, които са заети и извън града – в общината и в други общини, т.е. при преброяването
се установява броят на заетите лица, независимо от това къде те са трудово ангажирани.
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Текущата икономическа статистика от НСИ следи броя на заетите/наетите лица на ниво
„община“. Данните показват, че броят на заетите на територията на МИГ Сандански
бележи траен спад за периода 2008 – 2014 г. Така при общ брой на заетите лица в
общината 13 431 д (2008 г.), броят им през 2010 г. спада на 11 713 д., за да достигне 10 507
д. през 2014 г. Тази тенденция по години за посочения период е графично илюстрирана на
Таблица 12.
В структурата на заетостта по икономически дейности (отрасли) се наблюдават съществени
различия в броя и относителния дял на заетите лица. Данните за 2014 г. показват, че в
отраслите на преработващата промишленост на общината са били заети 4 500 души, или
42.8% от общия брой на заетите. В икономическата дейност „Селско, горско и рибно
стопанство“ заетите са само 289 души.

Пaрични доходи на населението
Средната работна заплата за общината е 520 лв. при средна работна заплата на
национално ниво 894 лв. Най-високите заплати са в държавния сектор, сектор
Образование и сектор Селско, горско и рибно стопанство. Най-ниските заплати са в
строителство, сектор Хотелиерство и ресторантьорство и сектор Професионални дейности
и научни изследвания. Последните данни намират обяснение в сезонни характер на
извършваните дейности.
В структурата на доходите на населението на МИГ Сандански основната част се осигурява
от работната заплата на заетите. През 2012 г. от общия размер на доходите на работната
заплата се падат 68.9%, от пенсии – 20.0% и от други източници – 21.1%. През 2012 г.
размерът на средната работна заплата на наетите лица на територията на МИГ Сандански
е 5 727 лв. Този размер е по-нисък от размера на работната заплата средно за област
Благоевград (6 271 лв.), на общини Благоевград (7 575 лв.), Разлог (6 790 лв.), Банско (6
311 лв.) и Гоце Делчев (6 167 лв.), но към 2014г. е отчетен растеж и средната годишна
работна заплата достига 6244 лв.
В сравнение с предишните години (2008-2013 г.), независимо от неблагоприятната
икономическа конюнктура се наблюдава процес на растеж на размера на работната
заплата. Тя нараства от 4 160 лв. (2008 г.) на 6 066 лв. (2013 г.). Тази тенденция е
представена на Графика 2.
Секторната и отрасловата структура на работната заплата на наетите лица показва
наличието на определени различия. Икономически дейности (отрасли) със средна
годишна заплата над средната за общината са първичният сектор и някои от публичните
услуги - образование, здравеопазване, държавно управление.
Графика 2. Ръст на размера на работната заплата на територията на МИГ Сандански за
периода 2008-2014. Данни – НСИ 2014.
Работна заплата общо
0

В т.ч. частен сектор
2010 2011 2012 2013 2014
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Данните за 2014 г. показват, че с най-висок размер на работната заплата на наетите лица
са следните икономически дейности:
 държавно управление - 9942 лв.;
 образование – 8906 лв.;
 хуманно здравеопазване и социална дейност – 8210 лв.;
 горско, селско и рибно стопанство – 7334 лв.

Графика 3. Динамика в броя на заетите лица на територията на МИГ Сандански за периода
2008-2014 г.

Брой заети лица
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Данни – НСИ 2014
Заетостта на населението, анализирана от гледна точка на формата на собственост на
капитала, показва че заетите в частния сектор са преобладаваща част от лица, независимо
от това къде те са трудово ангажирани. Те съставляват 83,9% от общо заетите. В някои
икономически дейности са заети 100% от всички заети в съответната дейност (отрасъл) –
селско и горско стопанство, промишленост, търговия и ремонт на автомобили и
мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство, производство и разпределение на
електрическа и топлоенергия и др. От икономическите дейности изцяло заети в
обществения сектор (100%) е само държавно управление. Текущата икономическа
статистика от НСИ следи броя на заетите/наетите лица на ниво „община“. Данните
показват, че броят на заетите на територията на МИГ Сандански бележи траен спад за
периода 2008 – 2014 г. Така при общ брой на заетите лица в общината 13 431 д (2008 г.),
броят им през 2010 г. спада на 11 713 души, за да достигне 10 507 души през 2014 г. Тази
тенденция по години за посочения период е графично илюстрирана на Графика 3.
Основната причина за посочения спад в броя на заетите лица на територията на МИГ
Сандански е отрицателното влияние на икономическата криза, която засегна страната в
периода след 2008-2009 г. Свиването на производството и на дейността на фирмите в
сектора на услугите се отрази пряко и върху заетостта на населението.
Макар и в по-малка степен, друга причина за отрицателната тенденция е нежеланието на
незаетите да преминават през процедури за регистрация в Бюрото по труда заедно с
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възможностите за преквалификация, с което се увеличава броя на текущото неактивно
население.
Като относителен дял заетите лица на територията на МИГ Сандански представляват 12 %
от общия им брой за област Благоевград. През последните години този процент
непрекъснато се понижава, като очертава тенденция на незначителен спад в трудовата
заетост и предприемаческата активност на общината в икономиката на област Благоевград.
Разпределението на заетите по трите икономически сектора „Аграрен“ (Селско и горско
стопанство и рибовъдство), „Индустрия“ и „Услуги“ показва, че по отношение на заетостта
с водещо място е сектор „Услуги“. През 2013 г. с сектор „Услуги“ са били ангажирани 7447
д., което е 58.9% от общия брой на заетите в общината. С брой на заетите – 4813 д. на второ
място се нарежда сектор „Индустрия“. Секторната структура на заетите лица на
територията на МИГ Сандански е представена на Графика 4.
Графика 4. Структура на заетите лица на територията на МИГ Сандански по
икономически сектори – 2013 г.

Заети по сектори
Аграрен сектор
Индустриален сектор
Сектор услуги

Данни – НСИ 2014
По данни от преброяването на населението през 2011 г. коефициентът на икономическа
активност в общинския център е 61.5%, докато този в общината е 54.9%. По този показател
икономическата активност на МИГ Сандански е изравнена със средния за област
Благоевград – 54.8% и надвишава средния за страната, който е 52.1% . Коефициентът на
заетост в общината през 2011 г. е 47.1% - по-добър от средния за област Благоевград
(45.8%) и средния за страната – 44.4%.

Безработица

Равнището на безработицата в общината продължава да е по-ниско от средното за
страната. През 2013 г. то е 9.36%. Увеличаващото се равнище се дължи на кризата в
интензивното строителство, както и в отчетения спад в хотелиерството. Отношението жени
– мъже е почти по-равно. Безработицата засяга в различна степен лицата в зависимост от
тяхното образование. Най – висок дял има групата на безработните с основно и по-ниско
образование. В общия брой на регистрираните те са с дял 50 %. По- ниското ниво на
образование винаги е свързано с със слаба или липсваща квалификация. Това
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предопределя слабата конкурентноспособност на пазара на труда и невъзможността да се
отговори на изискванията на работодателите.
Информацията за безработицата се предоставя на ниво „община“. Поради тази причина
анализите за броя на безработните лица, за равнището на безработица се отнасят за
територията на МИГ Сандански. Поради дългия период състоянието на безработицата в
общината е представено с данни през една година, както личи и от Таблица 14.
Таблица 14. Динамика в показателите за безработица на територията на МИГ Сандански за периода
2007 – 2014 г.
№

Показатели

Брой по години
2007

2009

2011

1

Безработни лица

942

1200

1744

2.

Регистр. безработни
до 29 години, вкл.

147

222

3.

Регистр. безработни
с регистрация над 1
година

400

4.

Равнище на
безработица (%)

4,75

2013

2014

2378

1940

296

403

304

224

389

596

714

5,85

8,74

12,5

10,2

Източник: НСИ- 2014.
Динамиката в броя на безработните лица и нарастването на равнището на безработица
след 2009 г. е резултат от икономическата криза, засегнала страната. В структурата на
безработните се констатира нарастване на броя на категориите лица които са найпотърпевши на пазара на труда. На първо място това са лицата до 29 годишна възраст,
които формират т.нар. „младежка“ безработица и лицата регистрирани като безработни
повече от 1 година. Освен тях като най-уязвими на пазара на труда са лицата с ниско
образование, ниска квалификация или без квалификация. Те са и най-застрашените
категории лица от социално изключване. От общия брой на безработните 226 души са с
висше образование, от които 62 са млади хора – на възраст до 29 години. По данни на
Дирекция Бюро по труда – гр. Сандански, към м. юни 2014 г. състоянието с безработицата
на територията на МИГ Сандански бележи тенденция към подобряване, което личи от
следните данни:
Брой на регистрираните безработни лица - 1940;
Регистрирани безработни до 29 год. възраст – 304 лица;
Регистрирани безработни с продължителност над 1 година – 714 лица;
Равнище на безработица – 10,2%.
Следващата таблица проследява динамиката на безработицата на територията на МИГ
Сандански за периода от 2007 г. до септември 2014 г. По данни от преброяването на
населението през 2011 г., икономически активното население в общината е 19 095 души.
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Таблица 15. Динамиката на безработицата на територията на МИГ Сандански за
периода от 2007 г. до септември 2014 г.
Година
Средногодишен
Равнище на
Безработ
%
Безработни % Безработни
брой безработни безработица
ни до
Безработни
с
с регистрация
(%)
29г.
до 29г.
регистрация над 1 година
над 1 година
2007
938
4,4%
151
16,1%
337
35,9%
2008

954

4,4%

154

16,1%

260

27,3%

2009

1353

6,4%

222

16,4%

224

16,6%

2010

1926

8,2%

301

15,6%

365

19,0%

2011

1744

9,1%

313

17,9%

403

23,1%

2012

2204

11,5%

420

19,1%

442

20,1%

2013

2182

11,4%

401

18,4%

567

26,0%

2080

11%

333

16,0%

633

30,4%

30.09.2014

Източник: Дирекция „Бюро по труда” гр. Сандански

От данните е видно, че безработицата в общината следва тенденцията на национално
ниво, запазвайки се с около 1 до 2 % под средната за страната през годините. Положителен
е фактът, че процента на младежка безработица към 09.2014 г. се връща на нивата от 20072009 г., бележейки спад спрямо предходните 3 години. Обратна е тенденцията при броя
на безработните с регистрация над 1 година, броят и относителният дял на които расте
постоянно от 2009 г. насам.
Успешното развитие на икономиката на общината е най-важната основа за решаване на
най-важните социални и градоустройствени проблеми, а така също на зоната си на
влияние и по-конкретно: ниското заплащане на труда, безработицата, липсата на
производствени предприятия и инвеститори, лош бизнес климат, липса на квалифицирани
кадри и административен капацитет и др. Като административен център на общината,
град Сандански следва да развие функциите си на център на агломерационен ареал,
стимулиращ икономическата активност в целия ареал.
Образователна структура на населението
В пряка връзка с гореизложените данни е и образователната структура на населението на
МИГ Сандански. Данните от НСИ след преброяването от 2011 година очертават следната
картина:
Таблица 16. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование, пол и възраст.
Общини

Общо

Степен на завършено образование

Дете
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Пол
висше

средно

основно

начално

Възраст

незавър Никога не
шено посещавали
начално училище

Сандански

37879

5046

17804

8981

3759

1783

430

76

7 - 14

2780

-

-

233

1084

1352

35

76

15 - 19

2142

-

311

1613

144

28

46

-

20 - 29

5075

796

3234

631

258

68

88

-

30 - 39

5596

1172

3298

816

229

50

31

-

40 - 49

6269

1121

4252

708

126

34

28

-

50 - 59

6019

1004

3708

1069

176

28

34

-

60 - 69

5022

562

2023

1936

407

49

45

-

70 и повече

4976

391

978

1975

1335

174

123

-

18527

1995

9296

4623

1572

819

180

42

7 - 14

1429

-

-

126

572

666

23

42

15 - 19

1102

-

168

824

72

14

24

-

20 - 29

2633

305

1763

356

133

30

46

-

30 - 39

2897

374

1842

503

133

26

19

-

40 - 49

3105

453

2138

428

57

18

11

-

50 - 59

3031

398

1943

586

75

14

15

-

60 - 69

2310

255

984

909

134

11

17

-

70 и повече

2020

210

458

891

396

40

25

-

19352

3051

8508

4358

2187

964

250

34

7 - 14

1351

-

-

107

512

686

12

34

15 - 19

1040

-

143

789

72

14

22

-

20 - 29

2442

491

1471

275

125

38

42

-

30 - 39

2699

798

1456

313

96

24

12

-

40 - 49

3164

668

2114

280

69

16

17

-

50 - 59

2988

606

1765

483

101

14

19

-

60 - 69

2712

307

1039

1027

273

38

28

-

70 и повече

2956

181

520

1084

939

134

98

-

Мъже

Жени

Източник – НСИ 2011
Според статистическите данни за 2011г. едва 13.32% от населението на общината има
завършено висше образование. Ниската квалификация на наслението се отразява
негативно върху икономическите процеси в общината. От висшистите по-голям дял се пада
на жените - 60.46%. И при мъжете, и при жените най-големият дял на завършилите висше
образование се пада на хората между 30 и 49 години. 431 души, влизащи в категорията на
трудоспособната възраст, са само с начално образование, а други 395 души в
трудоспособна възраст никога не са посещавали училище.
Данните за област Благоевград сочат, че от общо 301 581 души през 2011г. 34 460 имати
висше образование или 11.42% от населението. В тази съпоставка населението на МИГ
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Сандански се намира в малко по-благоприятно положение. Броят на висшистите както в
областта, така и в общината се увеличава в абсолютни стойности през последните близо
20 години. Според данните на НСИ за 1985, 1992, 2001 и 2011 тези цифри за населението
на МИГ Сандански са както следва – 1247, 1908, 2106, 3838. Най-голям остава делът на
хората със средно образование.
Образователната структура на населението в общината е следната: с основно образование
48,5 %, със средно образование – 34 % и 17,5 са с висше или полувисше образование.
Голяма част обаче от човешките ресурси не притежават адекватна образователна
подготовка в съответствие с изискванията на работодателите. Необходимо е да се
синхронизират усилията на институциите за преодоляване на несъответствието между
търсене и предлагане.
Важна качествена характеристика на населението е неговият образователен статус.
Данните за образователната структура се набират при преброяванията на населението и
на жилищния фонд. При последното преброяване на населението, проведено през 2011 г.,
разпределението на населението на гр. Сандански над 7 годишна възраст (24463 д.) по
образователни равнища е следното:
-

висше образование – 4333 д., или 17,7% от населението над 7 годишна възраст;

-

средно образование – 12489 д. (51,1%);

-

основно образование – 4600 д. (18,8%);

- начално и незавършено начално – 2809 д. (11,5%);
- неграмотни лица – 175 д. (0,7%);
В сравнение с 2001 г. е налице тенденция на нарастване на относителния дял на повисокообразованото население (с висше и средно образование) за сметка на по-ниско
образованото. Броят на лицата с висше образование е нараснал от 3310 д. (2001 г.) на 4333
д. (2011 г.) или с 30,9%, докато броят на лицата с основно и по-ниско образование е
намалял от 10045 д. (2001 г.) на 7409 д. (2011 г.). Тази тенденция е представена графично
на Графика 5.
Графика 5. Сравнителни данни за образователната структура на населението на гр.
Сандански – 2001 и 2011 г. – Данни НСИ - 2011.
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процент
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образователни степени

Полова структура
Половата структура на населението на МИГ Сандански не се различава съществено от тези,
характерни за област Благоевград и страната. В половата структура на населението на
града преобладава броят на жените, които към 2014 г. са 20 040 души или 51.25% от общия
брой на населението на общината. За 2014 г. съотношението мъже/жени (като относителен
дял) е 49:51. За сравнение тази структура за област Благоевград е в абсолютното същото
съотношение. На 100 мъже от населението на МИГ Сандански се падат по 105 жени.
Малцинства на територията на МИГ Сандански
Делът на малцинствата в населението на общината е около 14 % процента.
Преобладаващата част от тях – около 93% са представители на ромското малцинство. В
останалите 7% влизат турци, арменци и други малцинства, както и хора неопределили
своята етническа принадлежност.
Особеност при наблюденията за етническата структура на населението е това, че
преброяваните лица сами определят етническата си група. Етническият състав се
наблюдава от НСИ при преброяванията на населението. За характеризиране на
етническата структура на населението и на промените в нея се ползват данните на НСИ от
последните две преброявания – през 2001 и 2011 г.
Данните за 2011 г. показват, че сред населението на МИГ Сандански преобладава
българската етническа група. От доброволно декларирали етническото си
самоопределение лица (24207 д.). като българи са се самоопределили общо 23 200 д. Това
е 95.8% от всички лица които са определили своята етническа принадлежност. В сравнение
с 2001 г. делът на българската етническа група нараства от 94,2% (2001 г) на 95,8% (2011
г.).
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Втора по брой е ромската етническа група. Като роми през 2011 г. се самоопределят 375
д., или 1,5% от всички самоопределили се. Техният относителен дял намалява за
разглеждания период– от 2.2% (2001 г.) на 1.5% (2011 г.).
Трета по численост е турската етническа група, която през 2011 г. включва 184 лица – също
по-малко от броят им през 2001 г. (419 лица). Следва да се отбележи, че част от ромите и
при двете преброявания се самоопределят като лица от турската етническа общност. Броят
и делът на лицата от друг етнос е малък.
През 2011 г. не са посочили своята етническа принадлежност 309 лица, или 1,3% от лицата,
които са допитани за етническата им принадлежност.
Етническата структура на населението към 2011 г. е представена графично на Графика. 6.

Графика 6. Етническа структура на населението на МИГ Сандански – 2011 г. (в %)

Етнически групи
българска - 95,80%
ромска - 1,50%
турска - 0,80%
друга - 0,60%

Данни – НСИ 2011

Социална инфраструктура

Социалната инфраструктура е свързана с възпроизводството на населението и с
взаимоотношенията на различните общности от хора. Тя е съставена от съоръжения и
средства, които се създават и поддържат с цел да бъдат основа за развитие на икономиката
и социалната сфера. Тя е важно условие и показател за жизнения стандарт на населението.
Функциите на социалната инфраструктура са главно с обслужващ характер и засягат пряко
нуждите на обществото. От нейното развитие зависят нивото на образованието, науката и
здравеопазването в общината.
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Основните елементи на социалната инфраструктура са жилищното строителство, битовите
услуги, образованието, здравеопазването, културата и спорта.

Жилищен фонд
Жилищният фонд на територията на общината задоволява нуждите на населението, а
в количествено отношение е представен в следващата таблица.
Таблица 17. Жилищен фонд на територията на МИГ Сандански.
Показател

Мерна
единица

2010

2011

2012

2013

2014

Жилищен фонд
Жилищни сгради

Брой

10 595

10 553

10 553

10 553

10 559

По материал на външните стени на сградата
стоманобетонни и
панелни

Брой

1 104

522

522

522

528

тухлени

Брой

7 230

8 606

8 606

8 606

8 606

други

Брой

2 261

1 425

1 425

1 425

1 425

Брой

18
830

20
288

20
288

20
288

20 365

едностайни

Брой

2 235

1 550

1 550

1 550

1 550

двустайни

Брой

5 351

5 479

5 479

5 479

5 549

тристайни

Брой

6 260

6 979

6 979

6 979

6 984

четиристайни

Брой

3 034

3 987

3 987

3 987

3 987

петстайни

Брой

1 239

1 218

1 218

1 218

1 220

с шест и повече стаи

Брой

Жилища
По брой на стаите

Полезна площ

кв. м

жилищна

кв. м

спомагателна

кв. м

площ на кухни

кв. м

711

1 075

1 075

1 075

1 075

1 222
906
794
056
221
206
207
644

1 561
218
1 205
356
182
655
173
207

1 561
218
1 205
356
182
655
173
207

1 561
218
1 205
356
182
655
173
207

1 564
662
1 208
157
182 930
173 575

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради

Брой

-

-

-

-

6

Жилища

Брой

-

-

-

-

77

Полезна площ

кв. м

-

-

-

-

3 444

кв. м

-

-

-

-

2 801

в т.ч. жилищна

Данни – НСИ 2014
Образователна инфраструктура
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Таблица 18. Учебни институции на територията на МИГ Сандански.
Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Учебни институции
Общо

13

13

13

13

13

Общообразователни училища

10

11

11

10

10

Специални училища

1

-

-

-

-

Училища по изкуствата и спортни
училища1

-

-

-

1

1

Професионални гимназии

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Професионални училища след VІІІ клас

-

-

-

-

-

Самостоятелни колежи

-

-

-

-

-

Професионални колежи с прием след
средно образование
Професионални училища след VІ и VІІ
клас

Университети и специализирани висши
училища
1 До учебната 2012/2013 година спортните училища са включени към общообразователните училища (изменение на Закона
за професионалното образование и обучение - ДВ, бр. 50 от 2010 г.)

-

Данни – НСИ 2014

Таблица 19. Детски градини на територията на МИГ Сандански.
Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Детски градини
Детски градини1 - общо

8

8

8

8

8

102

111

108

112

109

1 297

1 342

1 387

1 423

1 458

8

8

8

8

8

99

..

..

..

..

1 257

1 313

1 367

1 398

1 442

Полудневни детски градини

-

-

-

-

-

Детски учители

3

..

..

..

..

40

29

20

25

16

Детски учители
Деца
Целодневни детски
градини
Детски учители
Деца

Деца

1 Без несамостоятелните полудневни

детски градини.

Данни НСИ - 2014

По-голямата част от децата от 3 до 6 годишна възраст на територията на МИГ Сандански са
обхванати в системата на предучилищното обучение, което се осъществява в 5 детски
заведения, от които:
3 ЦДГ (ЦДГ № 1 „Първи юни“, ЦДГ № 3 „Пролет“ и ЦДГ № 4 „Радост“);
2 ОДЗ ( ОДЗ № 1 „Дора Габе“ и ОДЗ № 2 „Здравец“).
65

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

И петте детски заведения са с целодневен режим, като в двете ОДЗ освен „градински“ има
и яслени групи. В детските заведения са обхванати над 80% от децата във възрастовата
група от 3 до 6 годишна възраст.
Независимо от тенденцията на намаляване на лицата в посочената възрастова група, което
е резултат от намаляващата раждаемост, през последните години се наблюдава тенденция
на нарастване на броя на децата, обхванати в детските заведения. Тази тенденция се
подкрепя от данните в Таблица 20.
Tаблица 20. Промени в броя и капацитета на детските заведения в гр. Сандански в периода
2007-2013 г.
Показатели
Учебна година

Брой детски заведения

Брой деца

Брой детски учители

2007/2008 г.

5

844

72

2010/2011 г.

5

911

68

2013/2014 г.

5

1002

76

2014/2015 г.

5

1125

95

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в р. България.

Причините за нарастващия брой деца, обхванати в системата за предучилищно обучение
в гр. Сандански е провежданата държавна и общинска политика за засилване ролята на
предучилищното обучение. Фактор за увеличаване броя на обхванатите деца е
задължителната предучилищна подготовка на децата на 6 годишна възраст.
Мрежата от детски заведения в гр. Сандански остава непроменена през последните 7
години. Броят на детските учители варира в определени граници, което е функция от броя
на децата и на формираните групи в детските заведения. През учебната 2014/2015 г. са
обхванати 1125 общо деца, разпределени в общо 41 групи. Средната посещаемост на
групите в детските заведения е около 25 деца в група, което е в рамките на действащите
нормативи. Характеристиката на отделните детски заведения (като капацитет) за учебната
2014-2015 г. е представена в Таблица 21.
Таблица 21. Капацитет на детските заведения на територията на МИГ Сандански през
учебната 2014/2015 г.
Брой деца

Брой групи

Детски
учители
брой

Детско заведение

общо

На 5 год.

На 6 год.

ЦДГ №1
юни"

198

55

41

8

17

ЦДГ №3 "Пролет"

325

107

87

13

27

ЦДГ №4 "Радост"

207

64

45

9

18

ОДЗ №1 "Дора Габе"

170

35

45

7

13

ОДЗ №2 "Здравец"

265

56

59

11

20

-

"Първи
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Общо

1165

317

277

48

95

Източник:РИО – Благоевград
Детските заведения в гр. Сандански организационно и териториално са локализирани на
филиален принцип. Така по-голямата част от детските заведения разполагат с по няколко
по-малки филиала както в чертите на гр. Сандански, така и в някои от съседните села,
където са формирани по 1 група поради по-малкия брой на децата подлежащи на
предучилищно обучение. С филиали в гр. Сандански и филиали в съседните села са
следните детски заведения:
ОДЗ №1 „Дора Габе” – филиал в гр. Сандански (ул.”Шипка” № 3) и филиал в с. Лиляново;
ОДЗ №2 „Здравец” - филиали само в гр. Сандански (жк „Спартак” бл.1, жк „Спартак” бл.49,
бул. Свобода №31, ул. „Тодор Каблешков” №2;
ЦДГ №1 „Първи юни” - филиали в гр. Сандански ( ул.”Асен Хадживасилев” №2) и филиали
в с. Вълково, с. Струма и с. Лебница;
ЦДГ №3 „Пролет” - филиали в гр.Сандански ( ул. Шейново” №6, ул. Малешевска № 4) и
филиал в с. Лешница;
ЦДГ №4 „Радост” - филиал в гр. Сандански ( ул. „Солидарност“ №3) и филиали в с.
Поленица, с. Джигурово и с.Плоски

Училища
В зависимост от застъпената образователна степен в училищата, общото образование в гр.
Сандански е представено от два типа училища – основни и средни. В системата на общото
образование е включено и едно профилирано училище – спортно.
Основните параметри на мрежата от общообразователни училища на територията на МИГ
Сандански се определят от контингентите лица във възрастовите групи 7-14 години. В
средните училища в гр. Сандански се учат и ученици от цялата община. В съответствие с
демографското развитие, броят на учениците от 7 до 14 години (при задължително
основно образование) не варира в много широки граници през последните 5 години.
Същото се отнася и за броя на учениците в средното общо образование.
На територията на гр. Сандански през учебната 2014/2015 година функционират 7
общообразователни училища, които със съответните характеристики са показани в

Таблица 22. Общообразователни училища на територията на МИГ Сандански през учебната
2014/2015 година.
Показатели
Общообразователно училище

Бр. ученици

Брой
паралелки.

Педагог.
персонал
бр.

I ОУ "Св. Кл. Охридски"

445

19

31

II ОУ "Хр. Смирненски"

595

27

50

–
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III ОУ "Хр. Ботев"

676

28

57

IV ОУ"Св.св.Козма и Дамян"

310

15

23

Спортно училище

125

6

18

Гимназия " Яне Сандански "

670

26

50

Вечерна гимназия

77

4

6

2898

125

235

Общо

Източник: РИО - Благоевград
Общият брой на учениците бележи тенденция на намаляване, което е резултат от
намаляване на общия брой на населението, в т.ч. и на лицата в специфичните възрастови
контингенти, в т.нар. „учебна“ възраст. Броят на паралелките във всички училища в гр.
Сандански през учебната 2014/2015 г. е 125. Съпоставен с броя на учениците се добива
представа за средната пълняемост на 1 паралелка, която е около 23 ученици. Тази средна
пълняемост е в рамките на действащите нормативи и е една от предпоставките за
провеждане на нормален учебно-възпитателен процес. При отделните училища
пълняемостта на паралелките варира от 19 ученика във Вечерната гимназия до около 26
ученика в Гимназия „Яне Сандански“. Учебната сграда на Гимназия „Яне Сандански“ се
ползва и от II ОУ „Хр. Смирненски“.
В гр. Сандански функционират и две професионални училища – професионални гимназии
(ПГ):
Професионална техническа гимназия (ПТГ);
Земеделска професионална гимназия (ЗПГ) „Климент Тимирязев“.
И двете професионални училища са с държавно финансиране. В тях се обучават ученици от
МИГ Сандански и от съседните общини, т.е. и двете професионални училища са с
надобщинско значение.
През учебната 2014/2015 година, професионалното образование на територията на МИГ
Сандански е със следните основни параметри:
брой професионални училища – 2;
Брой ученици – 748, в т.ч. 649 в ЗПГ „Климент Тимирязев“ и 99 – в ПТГ;
Брой паралелки – 32, в т.ч. 27 в ЗПГ и 5 в ПТГ.
Професионалната техническа гимназия първоначално е била насочена за подготовка на
кадри за миннодобивната промишленост – добив и обработка на мрамор. Впоследствие
професионалните направления за подготовка на кадри са значително осъвременени –
Компютърна техника и технологии, Икономика и мениджмънт, Машинен монтьор.
Материалната база (учебната сграда) се ползва съвместно от ПТГ и от IV-то ОУ „Св. Св.
Козма и Дамян“. ПТГ разполага с компютърни кабинети, ремонтни работилници, модерна
спортна база, вкл. модерен физкултурен салон и закрит плувен басейн, Актова зала и др.
ЗПГ „Климент Тимирязев“ подготвя кадри по професионалните направления „Селско
стопанство“, „Туризъм“ и „Качество и безопасност на храните и напитките“. Материалната
база на ЗПГ освен учебна сграда (включваща необходимия брой учебни стаи-кабинети,
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компютърни зали, спортна база) разполага и с учебно-опитно стопанство, учебна
земеделска техника и др.
Материалната база на образователната инфраструктура в гр. Сандански в общи линии
отговаря на изискванията за провеждане на обучителни дейности в детските заведения и
на учебно-възпитателен процес в училищата. Независимо от посочената констатация,
образователната инфраструктура в гр. Сандански се нуждае от определена рехабилитация,
свързана с: подобряване на енергоефективността; подобряване на оборудването в
съответствие с повишените изисквания за внедряване на новите технологии в учебновъзпитателния процес; разширяване на материалната база за поемане на констатиран
недостиг от такава; рехабилитация на прилежащите терени на учебните заведения –
училищни дворове, огради и др.
Наред с текущите ремонти на образователната инфраструктура някои от обектите се
нуждаят от основни ремонти на отделни елементи на сградите – покриви, подмяна на
инсталации (ВиК, отоплителна, електрическа), ремонти на физкултурни салони, кухненски
блокове на детски заведения и др. Като важен рехабилитационен процес е този, свързан с
подобряване на енергоефективността на сградите.
Необходимост от саниране на учебните сгради се налага в сградата ползвана от II ОУ „Хр.
Смирненски“, Гимназия „Яне Сандански“ и Вечерна гимназия. От саниране и подобряване
на енергоефективността се нуждаят и училищните сгради на III ОУ „Хр. Ботев“, сградата,
ползвана от IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ и ПТГ, както и на сградата на Спортно училище.
От саниране (подмяна на дограма и подобряване на енергоефективността) се нуждаят и
детските заведения в гр. Сандански – централни сгради и сгради ползвани от филиалите
на детските заведения в града.
За някои от училищните сгради и детските заведения се налагат се налагат основни
ремонти на сградни елементи – физкултурни салони, покриви, стълбища, рампи за деца и
ученици с увреждания и др. Ремонт на покрива е необходим на сградата ползвана от II ОУ
„Хр. Смирненски“, Гимназия „Яне Сандански“ и Вечерна гимназия. Ремонт на
физкултурните (спортни) салони е необходим за III ОУ „Хр. Ботев“. Изграждане на нов
физкултурен салон се налага за I ОУ „Св. Климент Охридски“ – единственото училище в гр.
Сандански, което не разполага със спортен (физкултурен) салон. От детските заведения
необходимост от ремонт на покрива има филиалът на ЦДГ № 3 „Пролет“, разположен в III
ОУ „Хр. Ботев“.
Значителни са потребностите от инвестиции за рехабилитация на училищните дворове,
откритите терени на ЦДГ и ОДЗ, както и на оградите им. Такива се налагат за почти всички
обекти на образователната инфраструктура, като изключенията са за от IV ОУ „Св. Св.
Козма и Дамян“ и ПТГ. От изграждане на нова ограда се нуждае и III ОУ „Хр. Ботев“.

Спортна инфраструктура

Спортната дейност на територията на МИГ Сандански е подпомагана финансово от
общинския бюджет. Тя се извършва в регистрираните многобройни спортни клубове.
Основната част от спортните клубове (СК) на територията на МИГ Сандански извършват
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спортна дейност в общинския център. В гр. Сандански са регистрирани 13 спортни клуба.
Те са по различни видове спорт – футбол (ФК „Вихрен“), 2 спортни клуба по плувни
спортове (КП „Вихрен“ и КП „Сандански“), по борба (СК „Спартак“), по джудо (СК „Вихрен“),
по спортна стрелба (СК „Санел“), по спортни танци, по източни бойни изкуства, по карате,
по хокей на трева и др.
За провеждане на спортни прояви в гр. Сандански е изградена и съответната спортна база.
Спортните обекти, които са общинска собственост с решение на Общинския съвет са
предоставени за ползване от спортните клубове за определен срок от време. В публичния
регистър на територията на цялата община са включени следните обекти: 8 стадиона, 3
спортни комплекса, 1 плувен комплекс, 1 плувен интернат, както и 4 училищни спортни
бази. През 2011 година бе изградена и нова спортна зала по борба „Александър Томов”.
Към спортната инфраструктура в гр. Сандански следва да бъде включена и училищната
спортна база, която се ползва активно от учениците. Такива са спортните площадки в
училищните дворове, физкултурните салони и др. В някои от училищата (IV ОУ „Св.Св.
Козма и Дамян“, ЗПГ „Кл. Тимирязев“) спортната база в тях е с високи качества.
Частните хотели в града разполагат с тенис кортове, спортни игрища и др., като най-значимо
за туризма на град Сандански на този етап е провеждането на международни и национални
тенис турнири от Интерхотел Сандански.
В някои от селата има аматьорски футболни клубове: с. Катунци, с. Склаве, с. Ново Делчево,
с. Дамяница, с. Струма.

Здравна инфраструктура

Здравната инфраструктура на територията на общината е разположена преобладаващо в
гр. Сандански, като функциите й отговарят за покриването и на нуждите на другите
населени места на територията на общината. Един от основните фактори за развитие на
инфраструктурата на здравеопазването на територията на МИГ Сандански е общата
заболеваемост на населението. Тя не се различава съществено от тази на област
Благоевград, поради което за аналитичните проучвания се използват данни на РЗИ –
Благоевград. За коректност се борави с относителни данни – брой заболели на 1000 д. За
2012 г. същата е 1448,2‰. Същата бележи определен ръст в сравнение с 2010 г. – 833,6‰.
Този процес е характерен и за детската заболеваемост, която от 1767,1‰ (2010 г.) нараства
до 2677,4‰ (2012 г.).
Доболничната лечебна помощ, организирана на територията на гр. Сандански е
съобразена основно с броя на населението на града и със средната заболеваемост. Тя се
извършва от общопрактикуващи лекари и стоматолози и от лекари специалисти и
стоматолози. Лечебните структури за доболнична помощ включват основно различни
видове амбулатории за първична медицинска и дентална помощ и специализирана
медицинска и дентална помощ.
Първичната доболнична лечебна помощ и първичната дентална помощ се реализира в
мрежа от амбулатории, показани в Таблица 23.
70

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Таблица 23. Структура на лечебните заведения за извънболнична помощ на територията
на МИГ Сандански – 2013 г.

Показатели

Мярка

1. Амбулатории за първична медицинска
помощ - общо

Брой

В т.ч. Индивидуални практики
Групови практики
2.Амбулатории
за
медицинска помощ

специализирана

В т.ч. Индивидуални практики
Групови практики
3. Амбулатории за първична дентална помощ
– общо

Брой
13

Брой

12

Брой

1

Брой

35

Брой

32

Брой

3

Брой

26

В т.ч. Индивидуални практики

Брой

22

Групови практики

Брой

4

4. Амбулатории за специализирана дентална
помощ

Брой

5. Медицински центрове

Брой

6.Самостоятелни медико-технически
лаборатории

Брой

1
4
3

Източник:РЗИ - Благоевград
Основната част от лекарските практики са от типа „индивидуални“, а една от тях е
„групова“. Част от индивидуалните практики за първична медицинска помощ (ИППМП) са
разположени в гр. Сандански, но имат изнесени лекарски кабинети в някои от селата на
територията на МИГ Сандански (Илинденци, Микрево, Поленица, Петрово и др.).
Степента на застъпеност на здравните функции на гр. Сандански в сферата на
доболничната лечебна помощ се подчертава и с немалкия брой на амбулаториите за
специализирана доболнична помощ. Както личи от Таблица 23. Техният брой на
територията на МИГ Сандански към 2013 г. е 35. В тях работят лекари специалисти с
различен медицински профил – хирурзи, специалисти по вътрешни, очни, нервни, детски
болести, акушер-гинеколози, кардиолози и др. Преобладаващата част от амбулаториите,
завеждани от лекари специалисти също са от типа „индивидуални“ – 32 от общо 35, а 3 са
от типа „групови“ практика.
Специализираната доболнична лечебна помощ, е предвидена за задоволяване на
потребностите от такава и на населението от останалите населени места на територията
на МИГ Сандански. В амбулаториите на лекарите специалисти се обслужват и пациенти от
съседните по-малки общини.
Денталната лечебна помощ на населението на гр. Сандански се реализира в 26
амбулатории за първична помощ и в 1 амбулатория за специализирана помощ. В част от
71

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

стоматологичните кабинети се обслужват и пациенти от селата на територията на МИГ
Сандански.
Към доболничната лечебна помощ се отнасят и медицинските центрове. Броят им в гр.
Сандански е 4. Основно място сред тях заема Медицински център I ЕООД.
В мрежата от лечебни заведени за доболнична помощ са включени и 3 самостоятелни
медико-технически лаборатории. Те също са с общински и надобщински характер.

Болнична лечебна помощ
В област Благоевград има 13 болнични заведения към 31.12.2014г. по данни на НСИ. На
територията на МИГ Сандански функционират две болнични лечебни заведения,
разположени в гр. Сандански, които са публична собственост – едната е общинска, а
другата – държавна. Броят и капацитетът на болничните лечебни заведения е показан в
Таблица 24.
Съотношението между броя на болничните легла в многопрофилните болници и местното
население не променя драстично броя си за разглеждания период (3,6 легла на 1000 души
през 2014 г.) и се доближава до средните стойности за областта – 3,2 легла на 1000 души
от населението през 2014г., като последните данни са на шесто място в страната.
Подобрението в рамките на областта се дължи на разкриването на повече от 100 болнични
легла в МБАЛ в периода 2013–2014 г. През 2014 г. делът на здравноосигурените лица в
областта достига 86,3%, което доближава средните за страната 87,1%.
Таблица 24. Промени в броя и капацитета на болничните лечебни заведения на територията на МИГ
Сандански за периода 2010-2014 г.
Показател

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

2

2

2

160

134

314

329

321

1

1

1

1

1

160

134

134

149

141

специализирани болници

-

-

1

1

1

легла

-

-

180

180

180

7

7

8

13

15

легла

-

-

-

-

-

медицински центрове

4

4

5

7

7

легла

-

-

-

-

-

2

2

2

5

7

медико- дентални центрове

1

1

1

1

1

легла

-

-

-

-

-

Лечебни и здравни заведения
Болнични заведения - общо
легла
многопрофилни болници
легла

Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо

самостоятелни медико- диагностични и медико-технически
лаборатории

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България
Основно болничното обслужване на населението на гр. Сандански се поема от МБАЛ „Св.
Врач“ ЕООД. То е с общински и надобщински функции. В него се лекуват и болни пациенти
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от двете съседни по-малки общини – Струмяни и Кресна. През 2012 г. по спечелен проект
по ОП „Регионално развитие“ е доставена нова апаратурата за обновяване на болничното
оборудване. Тя включва Дигитален рентгенов апарат за Скопия/Графия; Дигитален
рентгенов апарат за Графия; Компютърен томограф; Мамограф и др. През 2009 г. в
болницата е открита Ангиографска лаборатория за извършване на високоспециализирани
инвазивни съдови изследвания и процедури.
Второто болнично заведение в гр. Сандански е в структурата на Специализирани болници
за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД – филиал Сандански. По своя характер тази
болница е от типа „санаториум“. Специфичните функции на Специализираната болница за
рехабилитация нямат пряко отношение към болничното обслужване на населението на гр.
Сандански. Тя е с национален характер и има функции за долекуване на пациенти с
определен тип заболявания.
Капацитетът и на двете болнични заведения запазва сходни стойности и от общо 320 легла
през 2010 г. броят им се запазва до 321 легла през 2014 г. За това спомага оптимизирането
на капацитета на болниците чрез намаляване средния престой на болните и повишаване
оборота на болничните легла, тенденцията за извеждане на болните нуждаещи се от
долекуване и рехабилитация извън болниците за активно лечение и др.
На територията на общината липсват центрове за кожно-венерически заболявания,
комплексни онкологични центрове, центрове за психично здраве, диагностичноконсултативни центрове и дентални центрове.
Спешната медицинска помощ на населението от гр. Сандански се извършва от филиала на
ЦСМП, в района на обслужване на който е включена цялата община и населените места от
съседните общини Кресна и Струмяни.
Към системата на здравеопазването са включени и детските ясли. Капацитетът им към 2014
г. е 229 места. В тях са обхванати общо 220 деца до 3 годишна възраст. Няма недостиг от
места в този тип заведения. Част от децата във възрастта от 0 до 3 години са обхванати и в
„яслените“ групи в ОДЗ в гр. Сандански.
Таблица 25. Детски ясли и техният капацитет.
Показател

2010

2011

2012

2013

2014

9

9

9

9

9

267

256

260

285

229

Деца - общо

248

235

222

231

220

момчета

137

110

115

112

114

момичета

111

125

107

119

106

Детски ясли и деца в детските ясли
Детски ясли - общо
места

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България.
Един от основните фактори за качеството на здравеопазването е кадровата му осигуреност.
От квалифицираните медицински кадри, критерии за кадровата осигуреност е броят на
лекарите и стоматолозите, а като индикатор се ползва действащия норматив за брой на
лекарите, съответно на стоматолозите, падащи се на 1000 д. от населението. Броят на
щатните места за медицинските кадри се регулира с действащата Областна здравна карта.
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Данните за 2014 г. сочат, че общият брой на лекарите на територията на МИГ Сандански е
123, както е показано в Таблица 26.
Таблица 26. Кадрово осигуряване на здравеопазването на територията на МИГ Сандански 2010-2014 г.
Показател

2010

2011

2012

2013

2014

106

116

116

123

123

в т.ч. Oбщопрактикуващи

27

26

26

26

26

Лекари по дентална медицина

37

35

36

37

35

191

180

223

228

226

Медицински кадри към 31.12.
Лекари - общо

Медицински специалисти по здравни грижи

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България.

Основната част (над 90%) от медицинските кадри на територията на МИГ Сандански са
концентрирани в общинския център – гр. Сандански. Данните показват, че за анализирания
период не се наблюдава тенденция на намаляване както на лекарите и стоматолозите, така
и на медицинските специалисти, като дори се наблюдава увеличение в броя на
медицинските специалисти по здравни грижи.

Социални грижи

По данни от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Сандански
за периода 2012-2016 г., общият брой на лицата с увреждания към 2010 г. е над 1000 души.
Една значителна част от тях са в гр. Сандански. Заедно с тях в града има и други рискови
групи от лица, които се нуждаят от определен род социална закрила и подпомагане.
Сериозна роля играят демографските процеси на територията на МИГ Сандански.
Тенденцията към застаряване на населението, определяща регресивен тип възрастова
структура, води до това, че в селата основната част от жителите са самотни стари хора.
Децата с увреждания, отделени от своите семейства, са друга рискова група на територията
на МИГ Сандански. В тази връзка на територията на с. Петрово функционира Дом за деца с
умствена изостаналост с капацитет от 90 места. В него групите деца са разпределени по
възраст, степен на увреждане и степен на автономност. За всяка група отговаря
мултидисциплинарен екип от специалисти – социален работник, рехабилитатор и
санитарка, които работят на смени. В момента тече процес по деинституционализация на
децата в дома, за която цел е изградено Защитено жилище и Център за настаняване от
семеен тип в с. Вълково. Това е извършено по проект „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск,
община Сандански“ по Оперативна програма „Регионално развитие“. Новата социална
услуга в селото е предназначена за хора с умствена изостаналост над 18 години.
Капацитетът на жилището е 8 души, за които се грижи квалифициран медицински
персонал, трудов терапевт и социален работник, а оборудването е изградено според
всички европейски изисквания. Изграденото защитено селище в с. Вълково е с площ 304
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кв. м и всички входове на сградата са с рампи за хора в неравностойно положение.
Центърът за настаняване е с площ от 542 кв. Предназначен е за хора между 3 и 18 години
и е с капацитет от 12 места, като също така е пригоден за хора със затруднения. Всичко това
е съобразено с националната стратегия за деинституционализацията на децата в България.
В общинския център функционират Център за обществена подкрепа на селищата, Дневен
център за деца с увреждания, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за
възрастни хора с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за
стари хора, Домашен социален патронаж (общинска дейност), Клуб на пенсионера
(общинска дейност), Клуб на инвалида (общинска дейност), Личен асистент, Социален
асистент, Домашен помощник. Дневен център за възрастни хора с увреждания
функционира и в с. Ласкарево.
През последните години акцентът в дейността на социалните институции на територията
на МИГ Сандански е поставен върху разкриване на социални услуги от т.нар. „резидентен“
тип. На територията на гр. Сандански са разкрити следните социални услуги този тип,
посочени вече по-горе:
Дневен център за деца с увреждания с капацитет 36 места. В Дневния център се извършват
дейности по превенция на изоставянето, дневна грижа, рехабилитация, логопедическа
помощ.
Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 20 ползватели. Социалните
дейности, които се предлагат са насочени към дневни и почасови грижи за възрастните,
медицинска рехабилитация и др.
По линия на изпълняваните Национални програми на територията на МИГ Сандански са
реализирани няколко социални дейности свързани с услуги предлагани в общността, а
именно: Личен асистент; Социално включване – за заетост и обучение на безработни хора
с трайни увреждания в работоспособна възраст.
На територията на МИГ Сандански е разкрита и социална услуга, която е ангажимент
изцяло на общината. Тя осигурява изцяло тяхното финансиране и организация на
дейността. Социална услуга - общински ангажимент е Домашен социален патронаж.
Капацитетът на тази услуга е 130 ползватели, като част от тях са от селата в общината. Чрез
тази социална дейност се предоставят услуги по домовете, свързани с доставка на храна,
включително и за диабетици, посещение по домовете на социален работник и оказване на
социална подкрепа, поддържане на битова хигиена по домовете и др.
Необходимо е да бъдат създадени възможности за максимално ограничаване на
социалното изключване и създаване на условия за „социалното включване“ на изолирани
или маргинализирани групи от населението. С тази цел е основано сдружение с нестопанска
цел за обществено полезна дейност Майчин център “Добра майка- добри деца“,
регистрирано като такова през 2007г. Центърът извършва дейността си в гр.Сандански и
работи с хора от цялата територия на МИГ Сандански. „Майчин център“ е структура, която
работи за преодоляване на социалната изолация на деца и семейства от ромската и други
общности, които са в неравностойно социално положение и предлага социална,
педагогическа и психологическа работа с деца и родители. Сред основните цели на
сдружението е подпомагането на социалното и икономическото включване на жените от
ромски и други етноси. Също така се занимава с насърчаването на нравственото и духовно
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посвещение за по-добра грижа на децата и по-голямо внимание към жените майки в
обществото, както и със създаването на възможности и поощряването на майките да
участват активно и отговорно в обществения живот. Друга главна цел с ключово значение в
дългосрочен план е намаляването на броя на отпадналите деца от ромски произход от
училищната система на територията на МИГ Сандански. Това е свързано и с насърчаването
и създаването на възможности на децата от ромски произход или от други етноси да не
живеят в социална изолация чрез активно участие в училищни и обществени дейности.
Крайната цел е изграждането на нови мисловни модели в обществото, които да нямат
дискриминационен характер и насърчават приемането на културните различия и личната
отговорност. Реализираните програми, дейности и инициативи на центъра са осъществени
и съобразени с нуждите на посетителите на центъра и ресурсната възможност за работа с
тях. Организацията работи с деца и жени от ромската общност, които живеят в различна
степен на социална изолация. Центърът изпълнява дейности по три основни програми:
1. Програми за работа с деца: включва неформална помощ за попълване на липси в
училищните знания по предметите – английски език, математика, бълг. език, спортна
дейност, час на тийнейджъра, различни инициативи с участието на децата. Организират се
и беседи, в който се работи за личностното развитие на децата и насърчаването им да
подобрят успеха си в училище и да не отпадат.
2. Програма за работа с жени, майки има за цел -изграждане на група от майки за
взаимопомощ, в която да се осъществява обмяна на личен опит, подкрепа в развитието на
личностните и комуникативни качества, повишаване на личната мотивация за придобиване
на знанията и уменията за по- доброто възпитание на децата и за ролята и личната
отговорност на жената в семейството, общността и обществото;
Метод на работа: мобилна работа за опознаване на социалната ситуация на
жените;споделяне на трудностите в живота на жените и тези във възпитанието на децата
индивидуално или в група; провеждане на общи срещи за свободна дискусия и извеждане
на основни насоки за справяне с трудностите в ежедневието;установяване на приятелска
атмосфера на подкрепа;
Дейности: осъществяване на срещи два пъти в месеца; Посещение на жените в домовете
им; организиране на тържества за празника Осми март, Рождество Христово; общи
разходки в парка на града, заедно с децата;
3. Програма за развитие на доброволчеството – голяма част от дейностите в центъра се
осъществяват от доброволци. Нашата цел е да насърчаваме доброволчеството и сред
посетителите на центъра.
Община Сандански е партньор на Центъра от самото му създаване. Тя осигури
безвъзмездно помещението за извършване на дейностите ни.
На територията на МИГ Сандански има и други НПО, които участват в предоставянето на
различни социални, здравни и образователни услуги на територията на общината за хората
в риск.
Социалното включване е процес насочен към преодоляване на основните бариери
(психологически, културни, образователни, финансови, архитектурни и др.), които водят до
социална изолация на лица с увреждания, лица и групи в риск и т.н. Социалната
интеграция, свързана и с възможността за по-добра социализация, е насочена и към лица
от ромската етническа група. Приоритет са лицата от ромския етнос, които са в
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“училищна” възраст, тъй като е преценено че повишаването на образователното равнище
на тези деца е една от важните задачи на политиката за социално включване. Една от
основните цели на действащата общинска „Стратегия за развитие на социалните услуги в
община Сандански” е свързана със създаване на условия за социално включване, за попълно интегриране на максимален брой лица в неравностойно положение и на лица и
групи в риск, които са най-податливи към „социално изключване“. МИГ Сандански също
насочва усилията си в тази насока, целейки да осигури възможност за приобщаване на
хората в неравностойно положение към дейността си, подсигурявайки достъпност до
офиса (изградена е рампа). Наред с това важна роля играе и развитието на транспортната
инфраструктура с цел подобряване на редовното снабдяване на населението от малките
населени места и махали с хранителни продукти и социални услуги. Така може да се
предотврати и обезлюдяването на територията на МИГ Сандански.
Основните направления за развитие на социалните услуги са свързани с:
 развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск с цел
преодоляване на социалното изключване и изолацията на: лицата и семействата в риск и
оставянето им семейната и домашна среда. Превенцията е друга група от действия,
ориентирани към потенциалните форми на насилие и експлоатация, на асоциално
поведение и на заплахите от социална маргинализация;
 деинституализация и подобряване качеството на резидентната грижа, което се
предвижда да се постигне чрез ограничаване на функциите на специализираните
институции и намаляване на дела на хората с увреждания настанени в тях,
 Развитие на нови форми на социални услуги от резидентен тип в среда близка до
домашната, от която да се ползват по-голям брой хора с увреждания на територията на
цялата община;
 Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и
лица в неравностойно положение, осигурявайки условия нуждаещите се да не напускат
собствения си дом и общност.

Историческо и културно наследство

Селището на мястото на общинския център град Сандански е възникнало около
минералните извори през II в. пр. Хр. До IV в. Тракийското селище, намирало се на
днешното землище на града, се е наричало Медиус (т.е. между трите планини - Пирин,
Огражден, Алиботуш). През Римската епоха градът се е казвал Дезудава. Градът е един от
първите християнски епископски центрове в България. В края на VI век е бил разрушен от
варварски племена. От тези времена той носи името Свети Врач в памет на двамата братя
Козма и Дамян - народни лечители, които изцерявали всякакви болести по хората и
животните само с помощта на вярата. Това име градът носи до 1947 година, когато е
преименуван на град Сандански в чест на Яне Сандански (1872 – 1915) , който е бил един
от водачите на Вътрешната Македоно – Одринска революционна организация.
Разглеждаме културно-историческото наследство, тъй като историята на едно населено
място има особено важно значение за развитието му и определя като важен приоритет
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туризма в общинската икономика. На територията на МИГ Сандански културноисторическото наследство се характеризира с уникалността си и изключително голямото
си разнообразие, включващо в себе си, почти всички исторически периоди от човешкото
развитие. Културно-историческото наследство на общината включва ценни архитектурностроителни паметници от Античността, Средновековието и Възраждането.
Специфичен само за Мелник е архитектурният тип мелнишка възрожденска къща. Сред
многобройните запазени образци се отличават Кордопуловата и Пашовата къщи –
паметници на културата с национално значение. Запазени възрожденски сгради със статут
на културни паметници има и в селата Бельово, Виногради, Враня, Дебрене, Златолист,
Ласкарево, Любовище, Любовка, Рожен, Малки Цалим, Хърсово и др. Територията
предлага изключително разнообразни възможности за докосване до богатата душевност,
традиции и оригинален фолклор на Пиринска Македония – честват се всички религиознообредни празници, свързани с християнството, провеждат се и много културно-музикални
прояви. Богатото фолклорно наследство се съхранява и развива от множеството самодейни
фолклорни формации в Сандански, Мелник и селата от общината.
Град Сандански изпълнява функциите и на регионален (надобщински) културен център.
През последните две десетилетия той се утвърди и като национален фестивален център.
Културни инициативи и изяви на национално
ниво:

Традиционни регионални и общински празници:




Фестивал на авторската песен "Пирин
фолк" - септември.
 Балкански фестивал на филми и
телевизионни програми за деца и
юноши - септември.






Освобождаване на гр. Сандански от
турско робство - 20 октомври.
Празник на моя град - първия четвъртък
след Великден.
Кукерски карнавал - 1 януари.
Празник на младото червено вино - 2830 декември.
Общински празник на художествената
самодейност - май.

Археологически и исторически обекти
Следите от праисторическо, тракийско, елинистично, римско, византийско, турско,
възрожденско и съвременно присъствие могат да бъдат открити разпръснати по цялата
територия на МИГ Сандански.
Археологическото наследство в общината е едно от най-богатите и разнообразни в
България с декларирани над 5000 паметници на културата, застъпващи периода от найранните епохи до Късното Средновековие.
В хронологически ред от енеолита специален интерес представляват праисторическите
селища /VIII-VII в. пр.ХР./ при селата Ковачево и Дамяница.
Периодът III-I в. пр. Хр. е слабо изследван, но честите находки от елинистични, македонски
и гръцки монети, свидетелстват за приобщаване на местното население към водещата
елинистична култура от това време.
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Най-големи успехи са постигнати в изследване на античния град под днешния Сандански най-значимият античен и раннохристиянски център в целия регион, макар че поради
добрата запазеност на ранновизантийския културен пласт, римското селище /I-III в./ не е
достатъчно проучено. Особена ценност от периода на ранното християнство /IV-VI в./
представляват четирите открити базилики, разположени в една сравнително малка по
обхват територия около стария център.
Откритият античен и късноантичен град, попадащ в рамките на днешния град Сандански
представлява археологически паметник на културата с национално значение Специален
интерес в неговите граници представляват следните археологически обекти:
 Епископска базилика - Архитектурно-строителен паметник на културата от античността с
национално значение; най-представителната и монументална сграда, откривана досега в
античния град от периода V-VI в.; класическа елинистична трикорабна базилика със скъсен
наос, вероятни размери 22/36 м и ориентирана изток-запад; великолепни подови мозайки
в стил "опус тесалатум" и "опус сектиле" и разкошна вътрешна архитектура с колонади в
римо-коринтски стил, уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от
Евангелието, запазени амвон и атриум; най-ценният обект на територията на античния
град, чиято уникалност го превръща в паметник на културно-историческото наследство от
световна величина; най-големи възможности за социализиране на открито и включване в
туристически маршрути.
 Базиликата на епископ Йоан - Архитектурно-строителен паметник на културата от
античността с национално значение; великолепни подови мозайки в стил "опус
вермикулатум" и "опус тесалатум", част от които с изображения на риби и птици; в центъра
на притвора й се намира уникален за страната мозаечен строителен надпис /края на V началото на VI в./ с ценни сведения за базиликата, в т.ч. че е построена от епископ Йоан,
което пък доказва, че през ранновизантийския период града под дн.Сандански е бил
епископско седалище с 5 базилики и главен културен, духовен и икономически център по
долината на Средна Струма; базиликата е открита през 1960 г. и е частично проучена; найподходяща за туристически посещения, тъй като се намира в сградата на Археологическия
музей - експонирани са различни видове мозайки, в т.ч. и уникалния строителен надпис.
 Раннохристиянски комплекс - Архитектурно-строителен паметник на културата от
античността с национално значение; включва базилика и антична улица от V-VI в.,
експонирани на открито. Открити са и великолепни подови мозайки, съхраняващи се във
фонда на Археологическия музей с възможност също да се експонират на открито.
Комплексът е много подходящ за включване в туристическата обиколка из античния град.
 Турски бани - Турските бани или т. н. Поленишки бани са построени малко след 1864 г. в
землището на с. Поленица, откъдето носят и името си. Използвайки ресурсите на
минералния извор около него, са били построени три постройки с различни размери, от
които днес са запазени две. Хамамите са обслужвали населението на селата Свети Врач и
Поленица. Упадъкът им става след 1919 г., когато от щаба на ІІ Българска армия построяват
съвременната градска баня. Към настояща дата и двете сгради са в процес на разрушаване
и се нуждаят от консервация и реставрация, което ще доведе до възможност за експонация
на обекта.
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 Римски гимназиум - Разположен под сградата на днешния Градски универсален магазин,
„in situ” в нейните подземни помещения. Запазени са колони, зидове, подови настилки и
строителни фрагменти. Би могъл да се използва за фондохранилище към Археологически
музей – Сандански.
 Воден резервоар - Частично запазен – днес негови части са разположени в помещения за
обществено предназначение на жилищна сграда и достъпа до тях може да бъде
осъществяван и с туристическа цел. Представлявал е основно водоснабдително
съоръжения за нуждите на римския град и показва неговото развитие и значимост за
региона на град Сандански.
 Гробница мавзолей - Гробница-мавзолей на аристократ от римската епоха /II-IV в./ - един от
малкото подобни паметници на римската гробищна архитектура в България. Подходящ за
социализация и включване в списъка на туристическите обекти в град Сандански.
 Гробници на ул. „Горно броди” - Намира се в югозападната част на гр.Сандански, в т.н.
квартал Архангел, който е разположен на западния скат на гр.Сандански. Най-голям
интерес представляват три зидани сводести гробници.
 Немски гробища - Гробищата са част от градския некропол. Там са погребани немски
войници, участвали в Първата световна война на страната на България. Известно е, че в
тогавашното село Свети Врач се е намирал щабът на армията. В близост е черквата „Кузма
и Дамян” – един от най-старите православни храмове от Възраждането в района, построена
е през 1864 г.
 Праисторическо селище – с. Ковачево (VIII-VII в. пр.Хр.) - Село Ковачево се намира на 35 км.
югоизточно от гр. Сандански. Разположено е в югозападните разклонения на Пирин с
надморска височина около 400 м. В м. Ковачевски подини са открити останки от
праисторическо селище. На около 1,5 км. източно от селото има следи от антично селище –
намерен е мраморен жертвеник с посвещение на Тракийския конник (162 г.). На 2 км.
югозападно от селото се намира тракийска надгробна могила. Останки от средновековни
селища са открити на много места край селото. В м. Дъбая личат останки от средновековен
манастир, неколкократно опожаряван и възстановяван.
 Праисторическо селище – с. Дамяница (8-7 в. пр.н.е.) - Дамяница се намира на 3 км. южно от
гр.Сандански, край ж.п. линията София-Кулата-Атина. Разположено е в централната част на
Санданска котловина, източно от Струма на надморска височина около 100 м. До
североизточния край на Дамяница, в м. Асеница има останки от голямо селище от късния
период на новокаменната епоха и от каменно-медната епоха. Местността е населена и през
елинистичната и римската епоха. Заедно с намерените материали при разкопките до с.
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Ковачево, би могло да представлява интересна атракция до бъдещата автомагистрала
„Струма”.

Археологически и исторически обекти в района на град Мелник
Мелник е град-приказка с неповторимо очарование и романтика, съхранил в значителна
степен старинната си архитектура от Средновековието и епохата на Българското
Възраждане. Притежавайки уникални археологически и архитектурно-художествени
забележителности, град Мелник е обявен за град-музей като част от културно-исторически
резерват с международно значение и е от особена важност за развитието на туризма на
територията на общината.
 Деспотславова крепост - По време на управлението на Деспот Алекси Слав, губернатор на
региона при царуването на Цар Калоян (1197-1207) град Мелник бележи своя най-голям
възход - превръща се в цветущ град и непревземаема крепост. През този период градът се
превръща в център на Мелнишкото художествено средище, известно не само с
оригиналната си иконописна школа, но и с уникалната си сграфитокерамика. Тогава се
изгражда и деспот Славовата крепост и комплекса от църкви и манастири в местността
„Света Зона”. Има възможност крепостта да бъде напълно реставрирана, което ще я
превърне в безценен туристически и културен обект.
 Турски конак - По неофициални данни, монументалната старинна обществена сградата е
изградена през 1821 г. През османската епоха в нея се помещава градската и областна
управа (Конак), а след 1913г., когато Мелник остава в пределите на България, тя е
превърната в Правителствено здание. По-късно се ползва за училище, а след построяването
в 1972 г. на новото училище в съседство, става ученически пансион. През 90-те години на
ХХ в. и до днес сградата е изоставена и се нуждае от спешен ремонт.
 Болярската къща - Болярската къща е архитектурно-строителен паметник от
Средновековието с национално значение и най-старата византийска къща на територията
на Балканите, макар и частично запазена. Първоначалният период на строеж датира от
първата половина на ХIII в, когато е била резиденция на деспот Алексий Слав, в средата на
ХIII в. част от нея е опожарена и разрушена, през следващите векове е възстановена и
преустроена. В края на ХVII в. е порутена в някои сектори, в началото на ХVIII в. – основно
преустройство, свързано с изграждане на тавански етаж и часовниковата кула,
просъществувала до началото на ХХ в. През късното Средновековие и Възраждането, тя е
била една от най-пищно обзаведените жилищни сгради в Мелник и района, с вътрешен
двор с мраморни настилки, фонтани с мраморни статуи, зали и стаи с мозаечни подове,
стенописи, прозорци с цветни стъкла, като част от Славовата крепост е заемала най-важната
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стратегическа позиция в първото ниво на отбрана на крепостта. Нейната реставрация ще
прибави към забележителностите на Мелник още един изключително ценен обект.
 Кордопулова къща - Най-голямата възрожденска постройка у нас. Строена е през 1754 г. и е
принадлежала на богатият мелнишки винопроизводител и търговец - Кордопулос. Къщата
е уникално съчетание между вътрешна и външна архитектура, с богати дърворезби,
многоцветни витражи, рисувани стени, със зимна и лятна градина. Мазето представлява
лабиринт от тунели, в които зрее и се съхранява прочутото мелнишко вино. Реставрирана е
през 1973-79 г. Присъства в списъка на Стоте национални туристически обекта на България.
В подножието й се намират руините на фамилната църква “Св. Варвара” със запазени до 8
м стени /консервирана/. Къщата е реституирана.
 Пашова къща (Ибрахимбейовата къща) - Построена е през 1815 г. Състои се от каменно
приземие, полуетаж и еркерен етаж. Тя е дело на български майстори от Дебърско и е
типично произведение на възрожденската архитектура. Реституирана.
 Турската баня (Старата баня) - Банята в гр.Мелник е построена през 1792 година. Тя е
масивна правоъгълна постройка с размери 10.00 х 10.00 и висока 7.00 м. завършваща с
купол.Намира се в центъра на гр.Мелник и до упадъка на Мелник след 1913 г. е била в
центъра на обществения живот на селището.

Музеи
Уникалното културно-историческо наследство на Сандански и неговата висока научнопознавателна стойност са достатъчно основание да се открият редица музеи.
 Археологически музей – Сандански - Основан през 1936 г., разположен над основите на
базиликата на епископ Йоан. Един от 5-те археологически музея в България, специализиран
в областта на античната археология. Притежава уникална колекция от римска надгробна
мраморна пластика /I-III в./ - най-голямата в България, рядко срещана в Европа и характерна
само за този регион. Събирана е в продължение на 80 години от всички селища на
общината, като истински шедьоври на античното изкуство са плочите на Юлий Максимум,
на Асклепий и др. Колекцията от мраморни произведения на античното изкуство се допълва
от различни посветителни оброчни плочки - на Артемида, Афродита, Зевс, Тюхе, местното
божество Теос Саленос и др. и статуи-реплики на известни копия на Афродита и Тюхе гордост за всеки музей. Колекцията от мозайки от раннохристиянския период /IV-VI в./ е с
площ над 350 кв.м, в т.ч. и уникален мозаечен гръцки надпис, сочещ че базиликата под
сградата на музея е построена от епископ Йоан. Археологическият музей в град Сандански
днес има 620 кв. м. сграден фонд, представляващ изложбени зали, хранилище и
административни помещения. Неговата богата колекция включва 11 367 музейни
експонати.
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 Исторически музей – Мелник - Свидетелства за богатата история на град Мелник могат да
се видят в Музея за историята на град Мелник – филиал на археологическия музей в град
Сандански Той притежава сграден фонд от 110 кв. м, включващи изложбени зали и
административно помещение. Фондът му съдържа 5 144 музейни експоната.
 Историческа сбирка – Сандански Историческата сбирка в гр. Сандански, все още
неофициално регистрирана като такава, е инициатива на местната администрация с
основна цел поетапно създаване на исторически музей в града. До този момент е събран
архив съдържащ фотографии, етнографски изделия, вещи на лица, значими за общината,
оръдия на труда и др. Сбирката обхваща новата, най-новата и съвременната история на
територията на МИГ Сандански и на този етап е разположена в Културния дом в гр.
Сандански.
 Музейна сбирка на Яворов (Хаджисимеонова плевня) – с.Голешово - Сбирката е разположена
в с. Голешово в Хаджисимеоновата плевня, където през 1903 г. поетът революционер Пейо
Яворов с 8 четници е обграден от многоброен турски аскер. Деветимата мъже успяват да се
измъкнат като по чудо. Основната тема на музейната сбирка е именно „Битката при
Голешово на 23 април 1903 г.” Експозиционният й план включва информационно табло,
снимки на значими личности и места, факсимилета, както и писмо от Гоце Делчев до Пейо
Яворов.

Паметници на културата и възрожденски жилищни сгради в други селища от
територията на МИГ Сандански
В село Бельово има 46 къщи паметници на културата, типологично повлияни от родопската
къща; в село Виногради има 5 къщи паметници на културата от типа огражденскомалешевска къща; в село Враня има 10 къщи паметници на културата от типа огражденскомалешевска къща; в село Дебрене има 17 къщи паметници на културата от типа родопска
къща с влияние на огражденско-малешевска къщи; в село Златолист има 11 къщи
паметници на културата (Горната махала, архитектурен ансамбъл на стария площад) от
типа родопска къща с изразено влияние на мелнишката къща; в село Ласкарево има 5 къщи
паметници на културата от типа огражденско-малешевска къща; село Любовище има 5
къщи паметници на културата от типа огражденско-малешевска къща с влияние на
мелнишката къща (в комините), село Любовка (групов архитектурен паметник - съхранена
възрожденската структура, която е под влиянието на родопската къща); в село Малки
Цалим има 10 къщи паметници на културата от типа родопска къща; в село Рожен има 11
къщи паметници на културата от типа родопска къща); в село Хърсово има 17 къщи
паметници на културата от типа родопска къща с влияние на мелнишката къща. В селата
Бождово, Вихрен, Голем Цалим, Голешово, Горна Сушица, Долени, Кашина, Ковачево,
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Кръстилци, Кърланово и Сугарево почти напълно е запазена възрожденската селищна
структура.

Религиозни и духовни обекти – църкви, манастири, параклиси
Територията на МИГ Сандански се е оформила като религиозно и духовно средище в
Благоевградска област. На нейна територия се намират повече от една трета от храмовете
в областта. Тридесет населени места притежават забележителен и преобладаващо добре
поддържан ресурс – повече от 30 църкви паметници на културата, два манастира паметници
на културата – единия от които Роженският манастир - най-голямата обител в пиринския
край и един от няколкото средновековни български манастири, запазени сравнително
непокътнати и до днес.

 Религиозни обекти в гр. Сандански и
околностите:
Манастир „Св. Св. Безсребреници Козма и
Дамян
Църква „Св. Георги”
Църква „Св. Св. Козма и Дамян”
Старостилна православна църква
Евангелска баптиска църква

 Религиозни обекти
околностите:

в

Мелник

и

Манастир
„Св.
Богородица
Спилеотиса” - Св. Зона
Манастир „Св. Харалампий”
Митрополитска църква „Св. Никола”
Църква „Св. Николай Чудотворец”
Църква „Йоан Предтеча”
Църква „Св. Антоний”
Църква „Св. Петър и Павел”
Църква „Св. Варвара”

 Роженски манастир - Най-голямата религиозна обител в Пиринския край и едно от найстарите духовни средища в България. Предполага се, че е основан по времето на Деспот
Алекси Слав (12-13 в.). Включен в списъка със 100-те туристически обекта на България.
 Църква „Св. Св. Кирил и Методий” - Намира се на 200 м източно от манастира. Построена
по инициатива на революционера Яне Сандански.
 Църкви – паметници на културата - Има и в селата Сугарево (църква „Св. Пророк Илия (1856)),
Ново Делчево (църква „Св. Троица, храм на католическата църква „Св. Богородица”),
Левуново (църквата „Св. Георги Победоносец” (1874)), с. Пирин (църквата „Св. Николай”
(1885)), с. Златолист (Св. „Георги„ (1857)) и др.
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Галерийна и читалищна дейност
Галерийната дейност е представена от галерия „Ликин“. Към галерията е създадено и
ателие „Ликин“. В галерията са изложени творби на Румен Божинов, живопис от други
автори, икони и др.
Основни ангажименти по реализацията на ежегодния общински културен календар има
Народно читалище „Отец Паисий- 1919“ – гр. Сандански. В него са застъпени разнообразни
дейности като библиотечна и дейности в областта на любителското творчество
(Художествена самодейност). Към читалището в гр. Сандански функционират детски школи
(по пиано, китара, изобразително изкуство и др.); детски състави по певческо и танцово
любителско творчество; самодейни художествени формации (Ансамбъл за народни песни
и танци „Никола Вапцаров“, Китаро-мандолинен оркестър, Група за стари градски песни,
Група за автентичен фолклор и др.).
За развитието на разнообразната културна дейност в гр. Сандански е създадена и
съответната културна инфраструктура. Освен музея и читалищната база в гр. Сандански се
намират и следните културни обекти:
Общински дом на културата, който е в специално изградена за целта материална база.
Разположен е в централната част на гр. Сандански и се използва за провеждане на голяма
част от културните мероприятия. Обектът има нужда от реконструкция и модернизация за
да отговори на съвременните изисквания за развитие на културния живот в общността;
Летен театър, който е запазил функциите си през изминалите две десетилетия. В него се
провежда и фестивалът „Пирин пее“.

Освен изброените по-горе организации, занимаващи се с културна и образователна
дейност, се включват още:
-

-

ЗПГ „Климент Тимирязев”
Читалище „Отец Паисий” – гр. Сандански;
19 читалища, разпределени на територията на МИГ Сандански, в това число читалище
„Отец Паисий” – с. Левуново, читалище „Просвета” – с. Катунци, читалище „Климент
Охридски” – с. Склаве, читалище „Емануил Васкидович” – гр. Мелник;
Библиотека към читалище „Отец Паисий” – гр. Сандански и още 15 библиотеки на
територията на общината;
Студио по балетно и танцово изкуство „Феерия”;
Балетна формация „Жасмин”;
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Граждански сектор

Сътрудничеството между общинската администрация и неправителствения сектор е един
от основните елементи на ефективното и прозрачно управление на общината. В община
Сандански съществува добро взаимодействие между общината и неправителствени
организации с цел сътрудничество във възможно най-широк кръг области и на всички
равнища на обществено-икономическия живот в общината – насърчаване и утвърждаване
на гражданското участие при формиране, изпълнение и контрол на обществените
политики за развитие на територията на МИГ Сандански, мобилизиране на вътрешни и
привличане на външни ресурси за обществено-икономическо, социално и екологично
развитие на общината.
Взаимодействието включва установяване на ежегоден обществен форум за устойчиво
развитие с цел обсъждане и решаване на въпроси в обществен интерес и като форма за
консултиране с гражданите и гражданските организации на територията на МИГ
Сандански. Като изключително устойчива и ефективна форма на взаимодействие между
публичната власт и гражданския сектор се е наложило създаването на съвместни структури
за местно развитие – създаването на Консултативни съвети и обществени форуми, които
да оказват съдействие при разработването на политики и стратегии, да подпомагат
работата на общинската администрация и допринасят за подобряване качеството на
общинските услуги. Представителите на гражданския сектор, членове на консултативните
съвети и форуми са въвлечени в цялостния процес на иницииране, подготовка, изпълнение
и мониторинг на общински стратегии и програмни документи.
Гражданските сдружения и неправителствени организации постепенно започват да
укрепват и да заемат своето място в обществото. Те са връзката между общинското
ръководство и хората. В общината работят добре с гражданско сдружение "Здраве",
особено силно е влиянието на фондация "Спартак", фондация "Родолюбие" и фондация
"Нади".
На територията на МИГ Сандански са регистрирани 66 юридически лица с нестопанска цел,
едно от които е самата Местна инициативна група. От тях 59 са на територията на град
Сандански. В гр. Мелник има две регистрирани сдружения – „За Мелник“, „Мелник –
2005“, с разнообразна дейност в сферата на регионалното развитие и оползотворяването
на културно-историческото наследство. В с. Левуново функционира „Футболен клуб
Левуново 2014“. В с. Петрово са регистрирани две сдружения с нестопанска цел –
„Асоциация за развитие на с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевградска, Славянка2008“ с цел на дейността разработване и участие в управление на програми и проекти за
развитие на регионите и на селските райони за устойчиво развитие чрез подпомагане на
образованието, здравеопазването и др., и „Туристическо дружество Славянка“. В с.
Поленица функционира волейболен клуб „Вихрен-2011“. В с. Склаве пък е развива дейност
„Училищно настоятелство Спартак-ОУ, с. Склаве“.
В град Сандански функционират 5 фондации и 54 сдружения с нестопанска цел. От тях 26
са спортни клубове: „Бадминтон клуб Сандански-2014“, баскетболен клуб „Вихрен“,
боксов клуб „Кройдън“, клуб за водни спортове „Вихрен-Сандански“, клуб за източни
бойни изкуства „Спартак“, клуб по борба „Спартак“, клуб по джудо и джуджуцо „Вихрен“,
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клуб по самбо, кураш и други спортове за самоотбрана „Вихрен“, клуб по хокей „Вихренгр. Сандански“, „Национален съюз спорт и сигурност“, „Обединен спортен клуб Атлетик –
Слава“, плувен клуб „Вихрен“, плувен клуб „Сандански“, плувен клуб „ВетераниСандански“, спортен клуб, бойни изкуства и борба „Би Риал“, спортен клуб „Динамика“,
„Спортен клуб по бокс и бойни изкуства-Сандански“, спортен клуб по скокове във вода
„Русалка-92“, спортен клуб по тенис „Интерхотел Сандански“, спортен клуб „Респект“,
спортен клуб „Санел-Сандански“, спортен клуб „Спартак 2010“, стрелкови клуб „СпартакСандански“, „Съюз на българските спасители“, тенис клуб „Свети Врач“, футболен клуб
„Вихрен“ и футболен клуб „Вихрен 1984“.
Останалите сдружения развиват разнообразна дейност с цел устойчиво развитие на
общината и на селското стопанство, развитие на бизнеса и на трансграничното
сътрудничество, интеграция на религиозните и етническите малцинства, детски центрове
и др.: „Алтернатива за всички етноси и религии-АВЕР“, „Асоциация за развитие на малките
общини“, „Асоциация на овцевъдите в Югозападна България“, „Бизнес информационен и
консултантски център-Сандански“, „Васил Левски – Без граници“, „Детски център Феникс
– 2000“, „Диалого – център за обучение и междукултурна комуникация“, „Защита
собствеността, земята и производството“, „Здраве 03“, „Инициатива за санданска община
– 2007“, „Институт за квалификация, изследване и развитие на администрацията“, „Клуб на
учителите пенсионери – будители – Сандански“, „Ключ към щастие“, „Кръстова гора“,
„Ловно-рибарско дружество Сокол Сандански“, „Мост за активно коопериране“, „Майчин
център Добра майка – Добри деца“, „Местно самоуправление и регионално развитие“,
„Обединени за здрава и красива Европа“, „Перспективи“, „Род – религия, образование,
демокрация“, „Рома Друм“, „С идея за бъдещето – спорт, образование, култура“,
туристическо дружество „Еделвайс“, „Търговска промишлена камара – Сандански“, две
училищни настоятелства, сдружение „Фенер“, „Център за стопански инициативи и
развитие“ и „Център за трансгранично сътрудничество и развитие“.
При проведено проучване във връзка с изготвянето на Интегриран план за развитие на
град Сандански гражданските организации посочват за предмет на своята работа повече
от една дейност, като най-голям е делът на тези, работещи в сферата на образованието,
културата и развитието на местната икономика с по 25%, следвани от организациите със
социална дейност (18.8%). Покрити са почти всички основни активни направления за
работа в местната среда, с изключение на спортната и дарителската дейност, както и в
областта на туризма.
Нестопанските организации в града работят със широк спектър целеви групи, като 35.4%
са младежи, възрастни хора, работници и служители (12.5%), представители на местните
власти (16.7%), представители на бизнеса (12.5%), потребители на социални услуги (8.3%),
представители на етнически малцинства (8.3%) и деца с увреждания (2.1%).
Подкрепата, от която се нуждаят местните нестопански организации е предимно от
предоставяне на помещения за осъществяване на дейността им и финансова подкрепа за
режийни разходи. Анализът на данните от изследването показа, че местните организации
са удовлетворени от получената подкрепа от местните власти – 38.5% от тях са получили
частична подкрепа, а 61.5% - пълна подкрепа.
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Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи
за инфраструктурата и селищното развитие на
територията на МИГ Сандански

Силни страни:
Отчетено е нарастване на средногодишната заплата на наетите по трудово или служебно
правоотношение;
Относително високи доходи на заетите в държавния сектор;
Наличие на университети на територията на областта;
Сравнително добро здравеопазване в инфраструктурно и технологично отношение;
Богато културно-историческо наследство, ключово за развитието на туризма;
Силно развита читалищна, музейна и културна дейност;


Фестивал „Пирин пее“

Слаби страни:
Големият брой на църквите, манастирите и параклисите на територията на МИГ
Сандански затруднява поддържането и процеса на тяхната реставрация;
Отрицателен демографски прираст;
Повишаване броя на регистрираните безработни лица;
Нисък трудов потенциал на населението в селските райони;
Недостиг и лоша мобилност на здравно-медицински персонал;
Недостиг на развито бизнес и професионално обучение;
Отпадане от училище на компактни групи ромско население;
Амортизирана материално-техническа база в училищата;
Тромави административни процедури, отразяващи се пряко върху консервацията и
реставрацията на паметници на културата;
Лоша материално-технчиеска база за развитие на музейното ;
Възрожденският жилищен фонд е стар и поради значителното обезлюдяване на селищата
е зле поддържан;

Възможности
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Създаване на нови работни места чрез растеж и привличане на инвестиции, включително
и по програмите на европейските фондове.
Големият брой на църквите, манастирите и параклисите създава предпоставки за
разширяване на спектъра и обхвата на общинското туристическото развитие в нови
селища и нови територии от МИГ Сандански.
Развитие на регионалното сътрудничество на базата на съществуващия религиозен
(поклоннически) туризъм, като се използват съществуващите предпоставки за
оформянето на комплексен продукт в Санданска духовна околия: в нея се намират една
трета от храмовете в Благоевградска област.;
Изработване на силен флагшип /марка стандарт/ за туристическия продукт на МИГ
Сандански, който да му придава уникален облик.
Стимулиране на достъпа до заетост на рисковите групи чрез включването им в програми
за повишаване на квалификацията и личната конкурентоспособност;
Полагане на усилия с оглед постигане на целевите критерии на Стратегията Европа 2020 за
равнището на образованост на населението (40% от младите хора с висше образование);

Заплахи
Продължаващата тенденция на обезлюдяване създава заплаха за изчезване на населени
места и невъзможността за усвояването на тяхното културно и историческо наследство;
Невъзможност за опазването на огромното културно-историческо и духовно наследство
поради вредното въздействие атмосферни и природни влияния, стареене на
материалите и изчерпване на техния жизнен цикъл, негативно човешко въздействие,
безстопанственост и др.
Задълбочаване на проблемите на заетостта поради ниска образователна квалификация и
неадекватност към съвременните икономически изисквания;
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Икономическо развитие
Обща характеристика на индустрията
Територията на МИГ Сандански е с важна икономическа роля за Югозападна България и за
област Благоевград. Общината се отличава с развитие на многоотраслова икономика
предимно в сферата на услугите и леката промишленост. Съгласно последните данни
територията на МИГ Сандански заема 48 място в страната по БВП на глава от населението.
За финансовата 2014 г. общите приходи от дейността на фирмите на територията на МИГ
Сандански възлизат на 597 057 хил. лв. Нетните приходи от продажби на фирмите на
територията на общината за 2014 г. са в размер на 534 617 хил. лв., а разходите за
оперативна дейност – 521 276 хил. лв. Нетната печалба на предприятията за 2014 г. възлиза
на 82 944 хил. лв., като в сравнение с 2012 г., тя е по-голяма с 35%., като бележи постепенен
ръст през годините.
По отношение на заетостта, ключова роля има преработващата промишленост, в която са
заети 43% от работещите в нефинансовите предприятия. На следващо място по значимост
са търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, в които работят почти 12.5% от
заетите и хотелиерство и ресторантьорство – 8.4%. Туризмът е традиционен,
структуроопределящ отрасъл в за гр. Сандански и региона, като най-развитите му форми
са балнео и спа, културен, религиозен, планински и еко туризъм. Изградената в близките
години модерна туристическа инфраструктура, в комбинация с възможностите за лечение
на редица заболявания чрез слънце, минерална вода и въздух създават един завършен
туристически продукт, който е основа на целия икономическия комплекс на града.
Икономическата и финансова криза доведе до значителен спад в икономическото
развитие и икономическата активност на града. Въпреки цялостната стагнация на
национално ниво, броят на регистрираните фирми на територията на МИГ Сандански
бележи стабилен ръст от 2008 г. насам, като достигат 2 615 през 2014г. спрямо 2323 бр.
през 2012 г. На следващата фигура е представена динамиката на броя предприятия с найсилно застъпените икономически дейности в общината.
Графика 7. Динамиката на броя предприятия с най-силно застъпените икономически
дейности в общината
1000
Търговия, ремонт на
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Източник: НСИ – 2014г.
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В абсолютнa стойност обемът на произведената продукция на територията на МИГ
Сандански през 2014 г. възлиза на 403 493 хил. лв., или 9.59% от производството в област
Благоевград (4 206 879 хил. лв.). Спрямо 2012 г. увеличението е с 48 821 хил. лв., като
относителният дял на произвдената продукция на общината в областта за посочената
година е бил 10%.
Нетните приходи от продажби на предприятията за 2014 г. на територията на МИГ
Сандански са 534 617 хил. лв. От 2010 г. насам се наблюдава тенденция за плавно
покачване на този показател, като едновременно с това се наблюдава изменение на
относителния дял на групите предприятия, които реализират най-големи приходи.
Динамиката на нетните приходи от продажби по години и по групи предприятия е
илюстрирана в следващата таблица:
Таблица 27. Нетни приходи от продажби по години и групи предприятия (хил.лв)
Група предприятия

2010

2011

2012

2014

МИГ Сандански (общо)

428 091

482 284

472 942

534 617

Микро до 9 заети

145 298

171 482

185 263

243 496

Малки от 10 до 49

134 423

125 292

126 769

129 426

Средни от 50 до 249

98 762

120 365

114 418

83 993

Големи над 250

49 608

65 145

46 492

77 702

Източник: НСИ- 2014г.
От таблицата ясно може да се проследи тенденцията на увеличение на нетните приходи
от продажби най-вече на микропредприятията. При малките предприятия стойностите са
устойчиви с лек спад, а при средните предприятия се забелязва ръст през 2011 и 2012
година, но стойностите през 2014 година са по-ниски от изходната 2010 година. Нетните
приходи от продажби бележат стабилен ръст при големите предприятия. Трябва да се има
предвид, че тази динамика следва динамиката на броя на фирмите, но в същото време,
през 2012 г. едно микропредприятие е реализирало средно 85 хил. лв нетни приходи от
продажби, докато през 2014 г. – близо 244 хил. лв.
Водещите промишлени подотрасли на преработващата индустрия се очертават
производството на хранителни продукти, на медицински продукти, напитки, шивашката,
обувната, строителство и мраморно-добивната промишленост. Като община с утвърдени
курорти и значителен туристически потенциал за развитие водещо място в общинската
икономика има туризма.
Броят на действащите фирми за общината е 5531. Фирмите износителки са повече от 100,
а тези с оборот по-голям от 50 000 лв. са повече от 500. Близо половината от активните
фирми в общината работят в сферата на търговията (2378). Следващите по големина
дялове са: на активните фирми в преработващата промишленост (703) хотели и ресторанти
(повече от 200), транспорт и съобщения (414). Всички фирми с изключение на “Медика” АД
отговарят на категорията “Малки и средни предприятия” (МСП). Преобладаващата част от
тях са “микрофирми”, имащи до 10 заети лица. Като цяло производството е
преимуществено разположено в административния център – град Сандански.
Статистическите данни отчитат нарастване на броя на заетите лица, в т.ч. на наетите. Най91
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силно е изразена промяната в сектор търговия, следвано от секторите туризъм и
преработващата промишленост.
Стагнацията в инвестиционната активност от началото на 90-те е трайно преодоляна.
Макар и не силно изразена, на лице е положителна тенденция на растящи обеми
инвестиции. Засилват се и инвестиционните проучвания и запитвания, което говори за
формирането на инвестиционен интерес и разкрива потенциала за ръст на инвестициите.
Чрез тяхна помощ общината започва да получава по-добри възможности за развитие и
обновяване на своята фондова и производствена структура.
Град Сандански разполага с изградени производствени площи и добър кадрови
потенциал, което прави региона привлекателен и за чуждестранните инвеститори.
За 2014 година преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор на територията
на МИГ Сандански възлизат на 57, 411,9 хил. евро.
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2014г.
Община
Сандански

година
2014
57 411,9 хил. евро.

Данни – НСИ 2014
Анализът данните показва, че основният донорски инструментариум в България,
представляват оперативните програми на ЕС (финансиране от Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС), Европейския фонд за развитие на земеделието и селските райони и някои
допълващи инструменти (представени основно чрез програмите за трансгранично
сътрудничество). Общият финансов ресурс привлечен и договорен чрез тези финансови
инструменти представлява около 97.3% от финансовия ресурс за развитие на
инфраструктурата, икономиката, администрацията, неправителствения сектор и др.
Общините се явяват основи бенефициенти на реално изплатените средства и получени
субсидии от Структурните фондове и Кохезионния фонд, както по брой проекти, така и по
усвоени средства. По данните за разпределението на получените помощи по
териториален признак, МИГ Сандански се нарежда на 2-ро място в областта след община
Благоевград с 37 сключени договора за дейности в 11 населени места, които са на обща
стойност 2 746 438,84 лв., като стойността на субсидията е 2 109 406,26 лв.
Достъпът до сериозни пазари и защитата на сертификати за качество са показател за
развитието на технологиите и предпоставка за успешното им бъдещо развитие. Фактор за
устойчиво развитие на общината е по-нататъшното стимулиране развитието на малките и
средни предприятия, развитие на местното предприемачество и частния сектор.
В икономиката на територията все още съществуват проблемите от типа „център –
периферия”, като резултат от различната адаптивност на фирмите, базирани извън град
Сандански. Вътрешните различия в рамките на територията са все още големи, като в гр.
Сандански се реализира главната част от българските и чуждите инвестиции. Развитието
на град Сандански се обуславя от преди всичко от концентрацията на тези инвестиции в
него. Остават ограничените възможности за развитие на бизнеса в малките населени
места, породени от структурата на местния моноикономически профил, който се основава
само на земеделието. Ключов проблем за развитието на туристическия бизнес са недобре
изградената инфраструктура извън гр. Сандански, като основен туристически център и
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недостатъчния брой категоризирани туристически обекти. Ограничени са възможностите
за разширяване на географския обхват на туристическото предприемачество и възникване
на МСП в малките населени места.
Налице е възможност за прилагане на агресивна стратегия в сектора туризъм и селското
стопанство. Устойчиво развитие и ръст на икономиката на територията на МИГ, са
възможни само при полагане на усилия за привличане на инвестиции и въвеждане на нови
технологии в предприятията. Стратегията на МИГ Сандански е насочена преди всичко към
преодоляването на съществуващите различия „център – периферия” в развитието на МИГ
Сандански, като акцентира върху развитието на алтернативните форми на туризъм и
земеделието в населените места на територията извън общинския център. За да бъде
реализирано това, в критериите за избор на проекти се дава сериозно предимство на
кандидати и проекти извън гр. Сандански.
Подкрепата за дребния бизнес е една от малкото алтернативи за повишаване
конкурентоспособността на местната икономика и създаване на заетост по време на
икономическа криза.
Факторите, влияещи върху растежа и конкурентоспособността на МИГ Сандански се
определят от концентрацията и взаимното интегриране на редица териториални и
национални предпоставки за икономическо развитие. Основни фактори, въздействащи
върху икономическия растеж и конкурентоспособност на територията на МИГ Сандански
са:
 Предприемачество
 Бизнес инфраструктура
 Инвестиционна
активност
 Иновативност
 Бизнес среда

Един от ключовите въпроси, свързани с развитието на oбщина Сандански през плановия
период 2014-2020 година е свързан с процеса на усвояване на средства от различни
фондове и програми на ЕС и други международни донори. Ефективността в работата по
привличане на финансиране е показателен както за текущото състояние на областта, така
и като отправна точка при планирането на следващия период.

Промишленост

Като водещи промишлени под отрасли се очертават химическата промишленост
/производството на фармацевтични и санитарни материали/, машиностроеното, ХВП,
мраморно-добивната и шивашката промишленост. Структуроопределящи промишлени
предприятия са „Медика“ АД, „Салвамед“ АД, „МЕТАЛ КИМС“ ООД, „Тютюнева
промишленост“, „Винпром – Дамяница“, „Винпром Сандански – ЕТ Красимира Костова
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МИРА“, „Струма С“ АД и др. Броят на действащите фирми в общината е 2 615 с различен
предмет на дейност. 2 449 от тях са микропредприятия с до 10 души персонал, 139 са
малки, 2 средни и 5 големи. 43 % от активните фирми в общината работят в сферата на
търговията. Следващите по големина отраслови дялове са на активните фирми в
преработващата промишленост – 12,7 %, хотели и ресторанти – 3,8%, транспорт и
съобщения - 7,5%. Като цяло в сферата на услугите работят 54,3% от фирмите. Тенденцията
за увеличаване на произведената продукция продължава – през 2008 г. е 325 406 хил. лв,
а през 2014 г. 403 493 хил. лв. В същото време се увеличават и приходите от дейността на
предприятията, както е видно от Таблица 28. Производството, обаче е разположено
изключително в гр. Сандански, което създава диспропорция в развитието на общината.
Таблица 28. Основни икономически показатели на отчетните нефинансови предприятия.
Групи предприятия
според заетите в тях
лица

Предприятия

Произведен
а
продукция1

Брой

Общо
Микро до 9
заети
Малки от 10 до
49
Средни от 50 до
249
Големи над 250

Приходи
от
дейността

Нетни
приходи
от
продажби

Разходи
за
дейността

Печалба

Загуба

Х и л я д и л е в о в е

Наети
лица2

Разходи за
възнагражд
ения

Брой

2 615

403 493

597 057

534 617

2 449

144 977

277 926

243 496 224 419 58 380

9 145

139

88 696

136 527

129 426 128 186 11 550

22
5

80 608
89 212

91 361
91 243

83 993
77 702

Заети
лица2

Хиляди левове

521 276 82 944 13 702 10 786 9 143

81 278
87 393

9 268
3 746

ДМА

55 298

240 613

4 132 2 607

12 495

104 340

4 179

2 897 2 808

14 779

67 377

..
..

2 154 2 127
1 603 1 601

14 733
13 291

34 455
34 441
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В отрасловата структура на икономиката към 2012 г. водещото място заема сектора на
преработващата промишленост с 41% от приходите от дейност и 47% от заетите на
територията на общината, като най-застъпени са производството на храни и напитки,
медицинската и фармацефтична промишленост и текстилни материали и изделия от тях.
На второ място, с 18.7% от заетите лица и 28.2% от приходите се нарежда “Търговия и
ремонт на автомобили и мотоциклети”, следвана от “Хотелиерство и
ресторантьорство” – 9.4% от заетите, „Строителство” – 5.3% и “Транспорт,
складиране и пощи” – 5.1% от заетите. Останалите икономически дейности осигуряват
работа на 10,3% от работещото население в общината и съставляват 11.4% от
реализираните приходи. Подробни резултати на икономическите дейности като цяло през
2012 г. могат да се видят на следващата таблица:

Таблица 29. Отраслова структура на икономиката на град / МИГ Сандански през 2012 г.

Икономически
дейности (А21)

Предприятия

Произведена
продукция

Брой
ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД

16 851

Приходи от
дейността

Нетни
приходи от Разходи за
продажби дейността

Печалба

Загуба Заети лица

Х и л я д и л е в о в е
3 538 757

4 688 691

4 353 125

Наети лица

ДМА

Брой
4 448 218

370 082

160 207

81 842

69 659
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МИГ Сандански

2 323

354 672

523 189

472 942

478 663

8 520

6 518

686

СЕЛСКО, ГОРСКО
И РИБНО
СТОПАНСТВО

73

ДОБИВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ

..

..

..

..

ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

350

194 785

215 597

ПРОИЗВОДСТВО
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА

20

6 411

ДОСТАВЯНЕ НА
ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОНН
И УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАН
Е

..

СТРОИТЕЛСТВО

53 910

11 163

7

9 154

228 745

66
1 386

8

..

..

..

..

..

..

193 103

195 204

20 107

1 477

5 051

4 827

76 772

16 422

6 217

6 345

9 053

..

59

51

15 037

..

..

..

..

..

-

..

..

..

72

19 975

21 945

17 991

20 832

2 352

1 264

572

505

10 632

ТЪРГОВИЯ;
РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

926

28 984

147 790

144 381

140 342

8 547

1 836

2 008

1 340

29 391

ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИРАНЕ И
ПОЩИ

203

51 567

53 543

52 037

51 034

2 958

464

553

433

8 307

17 129

ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВ
О

5 809

10 765

290

20 209

1 372

1
866

3 118

2 086

1 033

9 456

6 664

11 831

2 681

2 759

2 674

1 523

23

580

580

575

14

745

761

760

87

9 778

10 190

9 519

222

13 812

19 859

СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИ
Е НА
ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕН
ИЯ

21

3 039

3 161

ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ

74

4 101

ПРОФЕСИОНАЛН
И ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

94

АДМИНИСТРАТИ
ВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВА

249

10 721

1 010

858

41 439

74

60

47

1 276

3 370

3
142

101

64

28 728

1 167

43

166

90

754

528

64

14

26

12

119

434

303

6

26

16

89

9 320

954

..

464

393

2 648
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НЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА
КУЛТУРА,
СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

30

8 004

8 036

7 963

7 073

872

84

67

45

..

ДРУГИ
ДЕЙНОСТИ

110

1 139

1 263

1 224

977

310

40

161

73

379

Източник: НСИ - 2012

Анализът на структурните тенденции през периода 2012 - 2014 г. не показва съществени
секторни промени. Позициите на търговията и преработващата промишленост от гледна
точка на приходите и броя заети лица се запазват. Впечатление прави запазването на броя
на предприятията в строителния сектор, но същевременно реализираните приходи в
сектора са намалели с 59% за периода. В процентно отношение 2012 г. спрямо 2008 г. найголям ръст по брой предприятия бележат фирмите, занимаващи се с производство и
разпределение на енергия и тези, опериращи на пазара за недвижими имоти. През 2012 г.
в общината са реализирани пет пъти повече приходи в сектор енергетика спрямо 2008 г.
В структурата на бизнеса в града изразена доминация имат микрофирмите, които през
2012 г. наброяват 2323. Като обща тенденция през периода 2008 – 2012 г. се наблюдава
покачване на броя на микро- и малките предприятия и намаляването на средните и
големите фирми. Най-изразена динамика има при микропредприятията, които нарастват с
414 бр. (почти 24%) за пет години, което не може да бъде определящо за наличие на
благоприятна бизнес среда и сериозна предприемаческа активност. Броят на малките и
средни предприятия остава относително стабилен, което може да се определи като
благоприятна тенденция.

Таблица 30. Групи предприятия според броя на заетите за МИГ Сандански.
2010

2011

2012

2014

брой

дял (%)

брой

дял (%)

брой

дял (%)

брой

дял (%)

Общо предприятия

2162

100.0%

2208

100.0%

2323

100.0%

2615

100.0%

Микро до 9 заети

2001

92.6%

2042

92.5%

2162

93.1%

2449

93.6%

Малки от 10 до 49

124

5.7%

129

5.8%

127

5.5%

139

5.3%

Средни от 50 до 249

32

1.5%

33

1.5%

31

1.3%

22

0.8%

Големи над 250

5

0.2%

4

0.2%

3

0.1%

5

0.1%

Източник: НСИ- 2014г.

Въпреки общото покачване на броя фирми на територията на общината, броят на заетите
лица към 2014 г. е намалял с 8% спрямо 2010 г. Това се дължи главно на прекратяването
на дейността на 32% от средните предприятия, както и на демографските процеси на
територията на общината.
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Графика 8. Динамика на броя заети лица в МИГ Сандански според вида на предприятието.
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Малкият и среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа.
Дейността на МСП основно е насочена в сферата на търговията и услугите,
промишлеността, транспорта и селското стопанство. Макар и слабо изразена като
тенденция, редица представители на МСП в общината се утвърждават като сериозни
пазарни субекти и в други сфери на стопанството – хранително-вкусовата промишленост,
дървообработването и др. Много от съществуващи МСП не използват потенциала си за
иновации, защото не разполагат с висококвалифициран персонал за разработване и
въвеждане на нови технологии с цел повишаване обема и качеството на продукцията.
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Водещ отрасъл в областта на икономиката е промишлеността. Представят я около 20
предприятия, по-голямата част от които са локализирани в гр. Сандански. Сред найзастъпените отрасли в икономиката на град Сандански и общината сa химическата
промишленост, машиностроителната промишленост, хранително-вкусовата промишленост
и мраморно-добивна и мраморно-преработвателна промишленост. Вследствие
интензивното развитие на търговията и услугите, общината се харакеризира със
сравнително стабилна местна икономика в сравнение с околните общини. По-голямата част
от предприятията територията на общината спадат към категорията микропредприятия,
следвани от малките и средни предприятия. В структурата на промишленото производство
e най-висок делът на малките и микропредприятията. В преобладаващата си част, те се
характеризират с нисък размер на добавената стойност. Необходими са мерки, които да
доведат до повишаване на тяхната ефективност, както и до обединяването им в клъстери
или бизнес мрежи. Индустрията ще продължи да бъде териториално ориентирана към
общинския център, разчитайки на изградената производствена инфраструктура,
традициите, работната ръка и на други фактори и предпоставки.

Химико-фармацевтичната промишленост
Химико-фармацевтичната промишленост постепенно намалява дела си в общинската
икономика, но въпреки това, този отрасъл има важно значение за пазара на работна сила в
общината. Този отрасъл е представен две предприятия на територията на гр. Сандански „Медика“ АД, чиято производствена база е разположена в индустриалната зона на града и
„Салвамед” АД, филиал на италианската компания Луиджи Салвадори. Фирмите са със
структуроопределящо значение за индустрията в общината със специализация в
производството на медицински и превързочни материали, хранителни добавки и
лекарствени продукти.

Хранително-вкусова промишленост
Хранително-вкусовата промишленост традиционно притежава стабилни позиции в
икономиката на общината. Традиционните за региона винопроизводство, производство на
мляко и млечни продукти са пряко свързани с темповете на развитие на селското
стопанство, като подобряването на текущото му състояние би довело до нарастване
темповете на развитие на хранително-вкусовата промишленост. На територията на
общината се намира най-големият винпром в Югозападна България – “Винпром Дамяница”,
както и “Винпром Сандански”, намиращ се в общинския център. Други представители на
хранително-вкусовата промишленост са малки фирми за производство на хляб и хлебни
изделия, безалкохолни напитки и др.

Текстилна и шивашка промишленост
Шивашката промишленост е сред най-застъпените отрасли на леката промишленост и
придобива особено значение за общинската икономика през последните години.
Характерно за нея е участието на чужди инвеститори (гръцки, германски, френски), които
създадоха нови собствени или смесени предприятия в общината. По-голяма част от тези
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фирми са конкурентноспособни и произвеждат висококачествена конфекция, трикотажни
изделия, бельо за износ. Въпреки това, отрасълът е мобилен и с несигурни перспективи за
развитие.
Производството в бранша е ориентирано в няколко продуктови групи:
 Производство на трикотаж, бельо и спално бельо. Традиционен производител на тези
продукти са фирмите „Еврокомерс - 95 ЕООД“ , „ЕТ Венета Георгиева“ и др.
 Производство на дамска и мъжка конфекция, горно облекло. Основни производители са
фирми „Марвел“ ООД, „ЕТ Ивет – Иван Иванов“, „Диана Текстил“ ООД, „Джени Георгиос“
ЕООД и др.

Строителство
Развитието на строителството в МИГ Сандански формира малки и средни по мащаб
строителни фирми, реализиращи основно своята дейност в пределите на самата община. С
оглед бъдещите перспективи, това ще е един от отраслите, който би запазил устойчивите
нива на развитие, без да се очаква значителен ръст в близко бъдеще и голямо въздействие
на пазара на работна сила.
Разположението на МИГ Сандански в периферията на Югозападна България и релефното
многообразие с преобладаващо планински и полупланински релеф обуславят до голяма
степен развитието на пътната инфраструктура и транспортните услуги. На територията на
общината преминават международният път Е-79 и международната ЖП линия София –
Кулата – Атина. Транспортните услуги са добре развити, благодарение на географското
положение на общината. Фактът, че гр. Сандански е зона с трансгранично значение обуславя
развитието на редица спедиторски и транспортни фирми. Транспортът формира 10,2% от
приходите от дейност в общината, като в него са ангажирани 553 души или малко над 5% от
заетите в общината. Фирмите, занимаващи се транспорт и логистика за периода 2008 – 2012
г. са се увеличили с 59 бр., а докато през 2008 г. една фирма от бранша е реализирала средно
10 520 лв. годишна печалба, то през 2012 г. предприятията реализират средно 14 600 лв.
положителен финансов резултат.

Търговия и услуги
Търговията и услугите имат водещо значение в икономически план. Преобладаваща част от
активните фирми оперират в сферата на търговията и ремонт на автомобили. Те
представляват 39.9% от активните фирми през 2012 г. Търговията е вторият по значение
сектор за приходите от дейност, създавани в общината – 28%. В него работят 19% от заетите
в общината.

Обществени услуги
МИГ Сандански се обслужва от 14 клона на банки, съсредоточени в общинския център.
Банките ползват свои или наети под наем помещения на частни лица или друга собственост,
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която не е общинска. В гр. Сандански функционират следните банки: Алфабанк, Банка ДСК,
Експресбанк, Креди Агрикол, ОББ, Общинска банка, Пиреос банк, Пощенска банка, Първа
инвестиционна банка, Райфхайзен банк, Стопанска и инвестиционна банка, Уникредит
булбанк, Централна кооперативна банка и Интърнешънъл асет банк. Всички банки са въвели
обслужването на населението да става и чрез банкомати, като такива има и в част от големите
търговски вериги.
Обменните бюра в гр. Сандански са 5 на брой, намират се по протежението на бул. Свобода
и ул. Македония, част от тях са разположени и до паркинга на ГУМ. Те са в близост до
основния поток от преминаващи граждани и туристи и напълно задоволяват нуждите на
населението.
Търговската мрежа на територията на община Санданки е добре развита. Общият брой на
магазините, в това число промишлени и хранителни е 538 броя. В това число са включени и
магазини на големи търговски вериги като Била, Пени маркет, Техномаркет и др. Няма
населено място в общината, с изключение на 8 села с население под 10 души, където да няма
търговско обслужване. Малките селища се снабдяват с необходими стоки благодарение на
специализирана кола, която пътува в определени дни от седмицата. Освен малкия брой на
населението, голямо влияние при доставката на стоките представляват лошите пътища.
В сферата на услугите добро развитие имат битовите услуги – шивачи, ел.поправка на
домакинска и сложна битова техника, автомонтьори, вулканизация на гуми, дърводелство и
др. Голям е броят на фризьорските и козметични салони – 60 бр. Автосервизите са 14 бр. за
цялата община. Добро обслужване има и от страна на бензиностанциите и газостанциите,
броят им е 8, които са разположени основно около общинския център. Две са фирмите,
предоставящи коли под наем – „Вал & Кар“ и „Motoroads“.
На територията на МИГ Сандански работят два туристически информационни центъра – в
гр.Сандански и в гр. Мелник. Те са основен инструмент за организация на туристическото
обслужване, заложена в Закона за туризма като важна отговорност на общинска
администрация. Дейността им включва предоставяне на необходима информация на
туристите и местното население, всякакви форми на маркетинг и реклама на туристическите
обекти и услуги на територията на общината и близките региони, административни дейности,
разработване на собствени продукти и услуги и др.
Заведения за хранене и развлечения са разположени равномерно на територията на цялата
община. Предпочитани са кафе-аперитивите, кафе сладкарниците и ресторантите, в които
почти навсякъде се сервират местни деликатеси. Поради големия брой туристи от съседна
Гърция има изградени заведения със съответната национална кухня. Общият брой на
заведенията за хранене и развлечения е 283 броя с капацитет от 14 997 места и
категоризирани както следва: 1 звезда – 128 бр., 2 звезди – 123 бр., 3 звезди – 21 бр., 4 звезди
– 11 бр. Най-известните ресторанти са „Таверна Дионисос“, „Риба и барбекю“, „Медите“ и
др. Добри възможности за развлечения има в нощните заведения в това число дискотеки,
нощни барове и клубове, пиано барове, механи, заведения с жива музика, като например
“Night Club PLACE”, “Downtown” и др.

Туризъм
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На територията на МИГ се предлагат повече 2000 легла за нощувка и престой на туристи и
гости на общината. Те са съсредоточени предимно в малки и средни семейни хотели и
няколко почивни станции. По-голямата част от регистрираните хотели са категоризирани в
категория “две звезди”. С категория “четири звезди“ е Интерхотел Сандански, които е и с найголяма леглова база - 529 легла. На Таблица 32. са представени легловата база и приходите
от реализираните нощувки. Поради голямата площ на общината, туристическото развитие и
базата за настаняване са неравномерно развити. Те основно са съсредоточени в
строителните граници и околностите на гр.Сандански и гр.Мелник. Там с динамични темпове
продължават процесите на изграждане на настанителната база. Периферните части, въпреки
съществуващия потенциал, остават изолирани от процеса.
Като цяло територията на МИГ предоставя отлични условия за СПА - туризъм. Културноисторическото наследство и природните дадености очертават алтернативните форми на
туризъм като един от неизползваните до сега фактори на местното развитие.
Туризмът заема централно място в общинската икономика на града и общината. Този отрасъл
притежава голям природен и културен потенциал, а гр. Сандански и гр. Мелник са познати и
утвърдени туристически дестинации от десетилетия. Въпреки тези предпоставки, развитието
на съществуващите и създаването на нови туристически обекти трябва да продължи в
синхрон със съвременните изисквания на туристите и предизвикателствата пред отрасъла на
национално и европейско ниво. Развитието на алтернативни дестинации, за което общината
несъмнено има потенциал, би разнообразило предлагания туристически продукт и би
донесло ползи за по-голяма част от населението. Туристическата инфраструктура е
неравномерно развита на територията на общината, като по-голямата част от легловата база
е в гр. Сандански и гр. Мелник. На територията на общината са изградени 17 хотела, 25
семейни хотела, 9 мотела и 3 почивни станции, 5 къщи за гости и 2 къмпинга. Преобладават
малките и средни семейни хотели, като изграждането на туристическите бази продължава.
Специфичното географско положение и изключително разнообразния релеф предопределят
уникалния климат на общината, който е изключително благоприятен за лечение и
профилактика на заболявания на дихателната система. Добавяйки към това и многобройните
минерални извори, които са привличали хората още от древността, откриваме причината за
съвременния облик на гр. Сандански – балнео и спа курорт, притежаващ потенциал за
развитие на разнообразни форми на туризъм.

Таблица 31. Леглова база и реализарана печалба от нощувки в МИГ Сандански за периода 20102014г.
Показатели

Мерна единица

Средства за подслон и места за настаняване

Брой

2010

2011

2012

2013

2014

36

35

45

46

49
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Легла

Брой

2 804

2 760

2 955

2 711

2 820

Легладенонощия

Брой

938 214

885 872

919 061

852 428

876 690

Стаи

Брой

1 189

1 179

1 372

1 324

1 305

Реализирани нощувки

Брой

169 752

193 692

205 869

211 469

222 377

Пренощували лица

Брой

79 185

88 351

90 011

98 880

100 181

Приходи от нощувки

Левове

8 308 261

10 117 255

9 620 835

10 641 000

11 448 217

Хотели

Брой

31

30

38

40

39

Легла

Брой

2 545

2 501

2 674

2 610

2 509

Легладенонощия

Брой

873 520

853 374

886 967

838 581

845 477

Стаи

Брой

1 113

1 099

1 282

1 281

1 199

Реализирани нощувки

Брой

167 743

190 548

203 053

210 265

218 365

Пренощували лица

Брой

78 109

86 515

88 442

98 328

98 135

Приходи от нощувки

Левове

8 285 941

10 082 998

9 583 073

10 601 306

11 388 534

Източник – НСИ 2014
За развитието на туризма на територията на МИГ Сандански важно значение имат
природните забележителности и културно-историческото наследство. Второто е представено
подробно в секцията Културно и историческо наследство, а основните природни
забележителности, представляващи интерес за туристите, са представени по-долу.
Природни забележителности на територията на МИГ Сандански
 Национален парк „Пирин“
 Резерват „Али Ботуш“ – Славянка планина
 Защитена местност „Мелнишки скални пирамиди“
 Водопад – Попина лъка
 Водопад – с. Кашина
 Карство извор – с. Петрово
 Язовир „Белия брег“

На територията на МИГ Сандански фирми, занимаващи се с туроператорска и туристическа
дейност има само в общинския център гр. Сандански. Действат няколко местни фирми –
„Джиджи холидейз“, „Кунчев турист сървиз“, „Мариана-С-Анастасия Джинджиева“, както и
няколко фирми с централни офиси в други градове – „Оазис“ (Благоевград), „Интерлакс“
(Петрич) и др.
Територията на МИГ Сандански е подходяща за развитието на различни видове традиционен
и алтернативен туризъм. Тяхното развитие може да спомогне за икономическото развитие на
МИГ Сандански, за увеличаване на заетостта и за преодоляване на проблемите от типа
„периферия – център“ на територията на общината.
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 Здравен туризъм (Балнеология,
спа и уелнес)
 Културен туризъм
 Винен туризъм
 Делови пътувания и събитиен
туризъм

 Планински и еко туризъм
 Селски туризъм
 Спортен, приключенски и хоби
туризъм
 Ловен и риболовен туризъм

Институциите, заинтересовани от развитието на туризма на територията на МИГ Сандански,
са Общинска администрация и Общински съвет, Туристически информационни центрове –
Сандански и Мелник, Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите, НП
“Пирин” и РИОС – Благоевград (като стопанисващ резервата “Алиботуш”), регионалната
организация Пирински туристически форум, туристическо дружество “Еделвайс”,
Археологическият музей, образователни институции и читалища и други.
На територията на МИГ Сандански работят два туристически информационни центъра – в
гр.Сандански и в гр. Мелник. Те са основен инструмент за организация на туристическото
обслужване, заложена в Закона за туризма като важна отговорност на общинска
администрация. Дейността им включва предоставяне на необходима информация на
туристите и местното население, всякакви форми на маркетинг и реклама на туристическите
обекти и услуги на територията на общината и близките региони, административни дейности,
разработване на собствени продукти и услуги и др.
Селско и горско стопанство

Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината. То е основен източник на
доходи в селата, под формата на лични натурални стопанства и има важна роля за цялостното
й развитие. Селското стопанство също се явява структуроопределящ отрасъл преди всичко
чрез добре развитото земеделие. Уникалните климатични условия в общината, съчетани със
значително плодородните обработваеми площи, благоприятстват отглеждането на култури,
които по-трудно или по-неефективно се отглеждат в другите райони на страната.
Зеленчукопроизводството и производството на зърнени култури няма стоков характер и се
свежда до отглеждането предимно в стопанства за лично ползване. Земеделските територии
са 348 477 дка, като по видове собственост е разпределен по следния начин:

Таблица 32. Разпределение на земеделските територии по вид.
Земеделски територии
Обработваеми земи – ниви
Обработваеми земи – трайни насаждения
Обработваеми земи – ливади
Мери и пасища
Неизползваема земеделска земя

площ ха
11431,64
3086,69
339,04
17105,15
3011,91

дял %
30,54
8,25
0,91
45,69
8,05
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Територии заети от скали и пясъци
Общо

2459,05
37433,48

6,57
100,00

Най-голям дял в структурата на обработваемата земя заемат площите със зърнени култури –
39 %, маслодайни култури – 13 %, зеленчуци и цветя– 13 %, технически култури – 6 %.
Поливните площи на територията са 73 531 дка, които използват държавни и други
водоизточници. Овощните насаждения заемат 520, 8 ха от площта на трайните насаждения.
С най – голям дял при овощните насаждения са ябълките и прасковите, следвани от череши,
сливи, круши, кайсии. На човек от населението в МИГ Сандански се падат по 3,7 дка.
обработваема земя. Спрямо средния показател за страната 6,3 дка/човек това е почти
наполовина по-малко.
Диференциацията на показателя за земеделските територии в отделните землища на
населените места варира в широки граници – в землището на град Сандански се падат 11 700
дка, на село Катунци – 463 дка, на град Мелник – 168 дка, на село Белевехчево – 308 дка и
т.н.
Характерна особеност на обработваемата земя в общината е нейното бедно съдържание на
хумус, силната раздробеност на малки по размер парчета, наличие на земи с голям наклон
/над 8%/, което затруднява механизираното им обработване. В планинските райони
ерозираните почвени процеси са силно изразени, поради което ежегодно намалява
обработваемата земя, а част от нея се „прехвърля” към горския фонд за залесяване или
затревяване.
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
се оказват един вид спирачка за конкурентоспособността на отрасъла. Делът на селското
стопанство в реализираните приходи от продажби в общината е незадоволителен. Това се
дължи на необработването на значителна част от поземлените фондове, от неизползването
на модерни методи за агробизнес и от разпокъсаността на земята. Една от основните
слабости в отрасъла е недостатъчното обединяване на земеделските стопани в асоциации и
сдружения за защита на техните интереси.
Въпреки незавидната изходна позиция, от 2000 г. насам се наблюдава леко нарастване по
този показател, което е признак за постепенно възстановяване на отрасъла. Както и в
национален мащаб, така и в общината селското стопанство се развива повсеместно без или
с незначително научно обслужване.
Стопанска дейност в областта на селското стопанство извършват 407 фирми - 203 в гр.
Сандански и 204 на територията на МИГ. Това са изключително микрофирми – еднолични
търговци.
Пазарно ориентирано производство в сферата на растениевъдството и животновъдството
извършват голяма част от тези фирми. Част от фирмите в отрасъла растениевъдство изпитват
затруднения при извършването на стопанската си дейност – финансови, пласментни и др.
Кооперациите в населените места, където има сформирани такива, не разполагат с
необходимия финансов инвестиционен ресурс или пък са относително финансово
нестабилни. Далеч по-стабилни са фирмите в преработващата промишленост (винпроми и
винзаводи, месо-преработващи цехове, мандри, фуражни цехове и др.). Пред тях голяма част

104

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

от обаче, стои предизвикателството да отговорят на европейските производствени
стандарти, както и да устоят на засилената конкуренция на общия европейски пазар след
присъединяването на страната ни към ЕС през 2007 г.
Финансовото състояние на земеделските стопанства е лошо, липсват средства за закупуване
на съвременна техника и за провеждане на агротехнически мероприятия с попродължителен ефект, което сериозно намалява ефективността на стопанската дейност. Като
цяло добивите от зърнени култури са по ниски спрямо средните за страната. Основните
причини са по–ниския дял на площите, върху които са проведени агротехнически
мероприятия, планинския релеф и по–високата надморска височина, което се отразява на
зърнените култури с по-къс вегетационен период.
Традиционен структуроопределящ отрасъл за селското стопанство е лозарството. Основните
масиви са от сортовете „Мерло” и „Кабарне”, както и емблематичната за региона „Широка
мелнишка лоза”.

Растениевъдство

Голямото релефно разнообразие на територията МИГ Сандански предопределя и широкия
спектър от възможности за развитие на растениевъдството. Основните култури, които се
отглеждат, са домати, зеле, чушки, краставици и бобови култури. Традиционни за района
подотрасли са тютюнопроизводството и производството на етерично-маслени култури
(сусам, фъстъци), лозарството. Тук може да се открие и пояс с условия подходящи за
отглеждане на тропични и субтропични култури, който функционално може да бъде разделен
на два подпояса – първия с температурна сума над 3900ºС и втория с температурна сума над
4100ºС. В него могат да се отглеждат редките за страната ни дафин, киви, маслини, нарове,
пистация, хинин, южни сортове грозде като “Керацуда“ и други. В този район изключително
рядко са измервани много ниски температури, които биха оказали фатално въздействие
върху тропичните и субтропични култури.
В последните години започна постепенното възстановяване на традиционното за нашата
община оранжерийно зеленчукопроизводство. Много успешна дейност извършват както
малките семейни оранжерии, така и големите индустриални оранжерии. На полето в
землищата по поречието на Струма и прилежащите землища условията на по-ранно
настъпващо затопляне, са подходящи за отглеждане на полето на подчертано ранни
зеленчуци, поради икономическата необоснованост за отглеждане на средноранни
зеленчуци. По топлата есен и късното настъпване на застудяванията, съчетани със слани,
дават възможност и за отглеждане на късно производство на зеленчуци – домати, зеле.
Територията на МИГ Сандански разполага с много добри природо-климатични условия за
развитието на лозарството и винарството. Тя попада в обособения лозаро-винарски регион –
Долината на Струма.
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Овощните насаждения са представени основно от ябълкови и праскови насаждения. В помалка степен от череши, сливи, круши и кайсии. Производството на плодови и овощни
култури бележи спад, поради упадъка на консервната промишленост, което пречи за
реализацията на продукцията. Необходимо е възстановяване на амортизираните и изсечени
площи с овощни насаждения. Земеделието в региона трябва да се насочи към подоходоносни култури като смокини, бадеми, киви и др. На територията на общината
съществуват малко площи от малинови и ягодови насаждения. Все още не се отглеждат
алтернативни насаждения, които намират приложение във фармацевтичната, козметична и
химическата промишленост, както и на пазара за билкови продукти.
Маслодайните култури са представени преди всичко от слънчогледа. Основно зеленчуците се
отглеждат по поречието на р. Места, където почвените характеристики и възможностите за
напояване са добри. Приоритетна култура са картофите, а по-слабо са застъпени варивата и
пресните зеленчуци. Производството е ориентирано към задоволяване на лични
потребности и в голяма степен липсва пазарна ориентация на произведената продукция.

Животновъдство
Развитието на животновъдството в областта се обуславя не само от необходимостта за попълно задоволяване на населението с мляко, месо и други животински продукти, но и от
природно-икономическите условия, влияещи върху развитието на този отрасъл.
През годините на прехода делът на животновъдството непрекъснато намаляваше, както
намаляваше и броят на отглежданите животни. Най-високия регистриран спад е в
отглеждането на свине. Една от най-важните причини за това е преминаването на
животновъдството в общината почти изцяло в дребния, основно семеен частен сектор,
където няма условия за стопански ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни
технологии при отглеждане на голям брой животни. Намаляването на производството на
зърнени и фуражни култури в общината, както и повишаване цените на фуражите, значително
оскъпяват изхранването на животните. Ниските изкупни цени на млякото и останалите
животински продукти и липсата на възможност до момента на рамкови договаряния на групи
производители с преработващите предприятия също възпрепятстват развитието на
животновъдството. Липсата на сигурност при пласирането на произведената продукция,
възпрепятства увеличаването на обема на отглежданите животни в семейните микро и малки
ферми. А пък преработвателите на селскостопанска продукция са затруднени в планирането
на развитието на своите производствени мощности и се въздържат от инвестиции.
Големите тревни площи (мери, пасища и естествени ливади) благоприятстват развитието на
пасищното животновъдство. Разположени са в планинските и полупланински райони на
общината, за които са характерни слаба наситеност с населени места и висока отдалеченост
от производствени мощности и екологични замърсявания. Тези условия благоприятстват
развитието на производството на сертифицирани екологично чисти животински продукти –
месо, мляко, млечни продукти, която да се предоставя както на туристическите обекти
(хотели, ресторанти и атракции), така и директно на посетителите на региона. Те имат цена
на реализация значително по-висока от продуктите произвеждани в мега фермите на много
от страните в ЕС, както и конкуренцията в тази пазарна ниша е не толкова силно изразена,
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поради високата индустриализация на страните членки на ЕС. Общината има дадености за
развитието на модел на животновъдство с малки до средни ферми, които са сравнително погъвкави пред колебанията на пазара. Другото им основно предимство е и по-лесното
ограничаване на възникналите различни епидемии по животните. Този процес не е и толкова
ресурсоемък – значително по-малки като обеми от животни за унищожаване при
ограничаване разпространението на инфекциите.
През последното десетилетие делът на животновъдството непрекъснато намалява. Като
основна причина за това може да се посочи фрагментирането на производствените единици
в сектора, лишаването му от стопански ефективна концентрация, даващи възможности за
въвеждане на съвременни технологии. На територията на МИГ Сандански от животинската
продукция в общината се добива главно козе, овче и краве мляко, месо, вълна и мед, като
тази продукция е изцяло за нуждите на общината, с изключение на кравето мляко.
Животновъдството не е приоритетна стопанска дейност в общината. То заема под 1% от
националното животновъдно производство.

Горско стопанство
Горските територии заемат площ от 543 450 дка или 54,4% от територията на общината.
Залесената част от горските територии, заедно с горите, създадени върху земеделски земи е
563 500 дка или 56% от общата територия. Този процент определя т.н. „лесистост на
територията” и е доста над средния за страната – 31,7 % . Подробно разпределение на
площите и техния дял от територията на общината е дадено в следната таблица:
Таблица 33. Горски фонд на територията на МИГ Сандански
Вид
площ ха
Водохранни гори и земи
1774,88
Противоерозионни гори и земи
2511,41
Мелиоративни гори и земи
16,78
Рекреационни гори и земи
2562,78
Други специални гори и земи
835,72
Стопански гори и земи
36712,46
Други горски територии
4446,12
Резерват
953,31
Национален парк
6178,84
Природна забележителност
1126,53
Общо
57118,85

дял %
3,11
4,40
0,03
4,49
1,46
64,27
7,78
1,67
10,82
1,97
100,00

Отказът от структурно значение на горското стопанство в икономиката на общината като
мащабна суровинна база за преработвателната индустрия дава шанс за фокусиране върху
защитните и рекреационните функции на гората.
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Съществуването на много други алтернативи за стопанска дейност в общината, както и
динамичното развитие на туризма в нея прави този модел за използване на горския фонд
перспективен, полезен и устойчив. Извършената промяна на определянето на ресурсите е
съществена - от гори за дърводобив в гори за почивка и туристическо развитие.
Стопанисването на горския фонд е добре институционализирано със създаването на две
лесничейства ДЛ „Сандански” и ДЛ „Катунци”. Подобни намерения са залегнали в
лесоустройствените проекти на лесничействата. Те осигуряват добри предпоставки за
стопанисване и ползване на горския фонд, като основните насоки на организация на горското
стопанство в общината са съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно
функциите им.
Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други
мероприятия изцяло съобразени с екологическите условия на района и потенциала за
развитие на туризма. Стопанисването в защитните и рекреационни гори и земи има за цел
непрекъснато подобряване и увеличаване на особените им функции. Така в защитните гори
(противоерозионни и мелиоративни) основната цел е запазване на съществуващата
растителност и почвата, както и ограничаване на ерозионните процеси чрез подходящи
мероприятия, запазване на инженерните съоръжения и подобряване на ландшафта около
тях. В лесопарковете предимство е дадено на техните здравно-украсни функции и създаване
на подходящи условия за краткотраен отдих на населението. В защитените природни
територии основната цел е да се запази естествената обстановка около съществуващите
природни феномени и запазване на редките растителни видове. 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. Актуален остава въпроса с охраната на горския
фонд, дивеча и рибата.

Силни страни, слаби страни, възможности и заплахи
за стопанския сектор на територията на МИГ
Сандански

Силни страни:
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Доброто географско разположение на района - в близост до Пирин планина, до Бяло море,
до главна пътна артерия и до две граници;
Разнообразни природни ресурси – минерални води, климат, гори, земи, води, релеф;
дървесни видове;
Чиста околна среда с голям брой защитени територии и зони (НП-Пирин, резерват, защитени
местности, натура 2000 и др.);
Традиции в туризма - гр. Сандански, гр. Мелник, Рупите, Рожен са утвърдени туристически
дестинации за различни видове туризъм;
Богато културно- историческо наследство и добре развито музейно дело, свързано с
историята на пиринския край;
Самобитност на региона и автентична етнографска обстановка по селата - интересни
пирински обичаи, носии и т.н.;
Наличие на квалифицирана работна ръка в сферата на туризма и услугите;
Ниски цени на стоки и услуги в сравнение със съседните страни;
Районът е привлекателен за чуждестранни инвеститори;
Голям горски фонд;

Слаби страни:
Неравномерно разпределение на промишлените предприятия на територията на
общината;
Липса на добра инфраструктура – пътища, осветление, табели извън общинския център;
Недостатъчна информираност за действащите фондове за субсидиране и финансиране на
стопанските отрасли;
Необработване на голяма част от земеделския поземлен фонд;
Недостиг на кооперации и организации на селскостопански производители;
Слаби възможности за развитие на бизнес в малките населени места;
Недостатъчен брой категоризирани туристически обекти;
Липса на нови технологии в предприятията;

Възможности
Благоприятно географско разположение за нуждите на туризма и търговия;
Добри условия за добив на билки, горски плодове, гъби, орехи;
Добър климат за производство на грозде, зеленчуци, плодове и др.(маслини);
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Добри условия за отглеждане на пашуващи животни (едър и дребен добитък) – за месо;
Условия за отглеждане на уникални сортове грозде и тропични и субтропични култури
(напр. киви, маслини, нар);
Добри условия заотглеждане на екологично чисти продукти от растителен и животински
произход;
Създаване на ефективен Консултативен съвет по земеделие и животновъдство с оглед оптимално
подпомагане на местните хора в тази област, съобразено с възможностите на общината.
Реализация на проект за възстановяване на поливни съоръжения на територията на МИГ
Сандански по „Програма за развитие на селските райони” 2014- 2020 г.
Стимулиране създаването на продукти с регионален характер - биопродукти, кулинарни продукти,
с уникален местен характер.
Развиване на алтернативни видове туризъм – здравен туризъм, планински и еко туризъм,
винен туризъм, селски туризъм, събитиен туризъм и др.
Стимулиране развитието на малките и средни предприятия, развитие на местното
предприемачество и частния сектор;

Заплахи
Изоставяне от нивата на конкурентоспособност на пазарите в Европейския съюз;
Забавяне на МСП сектора поради слабо познаване на достъпа до финансиране по
оперативните програми на Европейския съюз;
Продължаващо намаляване на дела на животновъдството поради ниски изкупни цени;
Непълно оползотворяване на природните и антропогенните туристически ресурси;
Влошаване състоянието на околната среда;

Преглед на реализирани проекти
Общински проекти

110

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Рехабилитация на път IV-10903 Мелник – Кърланово – Рожен от км 0+000 до км.
6+000“

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: №BG161РО001/2.1-02/2007/008 от
04.06.2008

"Обособяване на социален център в сградата на ПГ"Яне Сандански" – изграден и
работещ Социален патронаж.“

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007/064 от 27.12.2009

“Техническа помощ за инвестиционен проект "Изграждане на втора клетка на
Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и
Кресна"

Финансираща програма: Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: №58231-CО12 от 29.12.2008

“Чрез лечебна педагогика и социална терапия за успешна адаптация и интеграция
на децата с множествени увреждания от ДДУИ, село Петрово”

Финансираща програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.03-0061-C0001 от
01.10.2009 г.

Предоставяне на услуги в домашна среда в община Сандански за възрастни, които
са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална
изолация.

Финансираща програма: ОПРЧР 2007-2013 г.
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Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051ЗД001-5.1.04- 0178-С 0001

„Създаване на МИГ – Сандански за реализация подхода Лидер на ЕС“

Финансираща програма: „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”
Мярка 431-2
Схема за безвъзмездна финансова помощ: РД 50-364 от 28.12.2009

„Прилагане на стратегия за местно развитие на МИГ – Сандански“

Финансираща програма: „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”
Мярка 431-2
Схема за безвъзмездна финансова помощ: РД 50-90 от 13.06.2012 г.

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Петрово“

Финансираща програма: „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”
Мярка 321
Схема за безвъзмездна финансова помощ: 01/321/00319 от 23.10.2009 г.

Културата – мост на сближаване: ремонт на част от сградата на Дом на културата,
камерна зала, създаване на експозиция.

Финансираща програма: PA Трансгранична програма България – Македония 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: RD-02-29-86/ 19.05.11

Рехабилитация на два въжени моста в Градския парк – Сандански, подобряване
на зелени площи, рехабилитация на паркови алеи с обособяването на велоалеи и
други.
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Финансираща програма: Програма за ТГС България –Македония 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: RD 02-29-170/ 23.07.2012

„Благоустрояване на съществуващия пазар на земеделските производители по
протежение на улица „Григор Пърличев” и околните пространства, чрез
поставянето на покрити пасажи за търговска дейност, модерни улични настилки,
модерно осветление, благоустрояване на зелените площи, обособяване на
паркоместа за краткосрочно паркиране и други.“

Финансираща програма: Програма ТГС България – Македония 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: RD 02-29-155 / 23.07.2012

„Ремонт на Градския интернат (настанителна база, база за хранене, учене,
спортна подготовка) с плувен басейн с олимпийски размери използващ
минерална вода. Превръщане на обекта в екокампус за целогодишно използване,
провеждане на спортна подготовка и състезания и др.“

Финансираща програма: Програма за ЕТС – Гърция – България 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: N B2-11-05/14.03.2012 г.

„Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Сандански –
реконструкция на водопроводна мрежа в село Стожа, Ново Делчево и Дамяница.“

Финансираща програма: ПРСР 2007-2013 година
Схема за безвъзмездна финансова помощ: № 01/321/012020 от 27.11.2012 год.

Създаване на защитено жилище и център за настаняване от семеен тип в село
Вълково, община Сандански

Финансираща програма: ОПРР 2007 - 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.1-12/2011/029 от
21.02.2012 г.
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„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Сандански.“

Финансираща програма: ОПРР 2007 – 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013/005 от 20.12.2013 г.

„Провеждане и участие в обучение за по-добро управление и развитие на
служителите в община Сандански.“

Финансираща програма: ОПАК 2007 - 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: № 13-22-45 от 15.05.2013 г.

Разкриване на социални услуги- ново начало за децата и младежите с
увреждания.

Финансираща програма: ОПЧР 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.12-0059 от 23.06.2015 г.

„Община Сандански – компетентна и ефективна администрация.“

Финансираща програма: ОПАК 2007 - 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: M 13-22-47 от 29.07.2014 г.

“Мрежа за развитие на културен туризъм” – проект с 6 държави от ЕС, за
създаване на мрежа за развитие на културен туризъм.“

Финансираща програма: Програма „Европа за гражданите 2007-2013 год.”
Схема за безвъзмездна финансова помощ: 2013-4952/001-001 от 02.12.2013
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„Военни места/ мирни граждани” – проект с 6 държави от ЕС в памет на
загиналите от войните.“

Финансираща програма: Програма „Европа за гражданите 2014-2020 год.”
Схема за безвъзмездна финансова помощ: 555695-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-NT

“Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и
Струмяни” – създаване на Функционален анализ на общините Кресна, Сандански
и Струмяни.“

Финансираща програма: ОПАК 2007 - 2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: 12-11-64 от 24.09.2012 г.

„Цифрови градове за интелигента Европа” - Сътрудничеството между общините
от мрежата и обмен на добри практики между различни страни и култури за да се
създаде модел на "Интелигентен град" и да се осигури развитието на цифровите
технологии в съответствие с търсенето, което идва от граждани. Проектът "DISCE"
включва пет общини и пет организации с не стопанска цел на гражданското
общество, на пет страни.“

Финансираща програма: Програма „Европа за гражданите 2014-2020 год.”
Схема за безвъзмездна финансова помощ: 555625-CITIZ-1-2014-1IT-ITIZ-NT

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги
за деца в риск община Сандански”

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.1-12/2011/029.
Схема за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск”,
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 Социална
инфраструктура.
Период на изпълнение: 21.02.2012-21.02.2014г.
Бюджет: 1 095 722.82 лева
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„Корекция на река Санданска Бистрица – градски парк Сандански”

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.4-06/2010/025.
Схема за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за
дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнение в градските агломерации”,
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.
Период на изпълнение: 03.06.2011-03.06.2013г.
Бюджет: 931 473.04 лева

„Сандански – зората на ранното християнство”

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG161PO001/3.1-03/2010/014.
Схема за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/3.1-03/2010, „Подкрепа за
развитието на природни, културни и исторически атракции”, приоритетна ос 3 Устойчиво
развитие на туризма, операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната
с тях инфраструктура.
Период на изпълнение: 23.11.2011-23.11.2013г.
Бюджет: 6 157 446,12 лева

„Обновяване и оборудване на МБАЛ «Свети Врач», Сандански”

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.1-11/2011/018.
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/1.1-11/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване но общински лечебни заведения
в градските агломерации”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,
операция 1.1 Социална инфраструктура.
Период на изпълнение: 31.01.2012-31.01.2014г.
Бюджет: 3 923 712, 68 лева
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„Подкрепа между общините в подкрепа на местната заетост”

Финансираща програма: Програма за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013
Партньор: община Каламаря, Р.Гърция
Период на изпълнение: 14.03.2011-14.03.2013
Общ бюжет: 788 600 евро
- община Сандански: 323 910 евро

„Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и резширение на ВиК мрежа на гр.
Сандански”

Оперативна програма: „Околна среда“ 2007-2013
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/1.11/03/19
„Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж”, приоритетна ос 1 „Подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води”
Период на изпълнение: 17.02.2012-17.02.2015г.
Бюджет: 51 535 151,25 лева

„Агробизнес без граници”

Оперативна програма: Програма за ТГС България – Македония 2007 – 2013
Партньор: общ. Ново Село, Македония
Период на изпълнение: 23.07.2012-23.07.2014г.
Общ бюджет: 497 378 евро
- община Сандански: 265 432 евро

„Възстановяване на природната среда за добро качество на живот”

Оперативна програма: Програма за ТГС България – Македония 2007 – 2013
Водещ партньор: общ. Берово, Македония
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Период на изпълнение: 23.07.2012-23.07.2014г.
Общ бюджет: 494 199,96 евро
- община Сандански: 228 712,59 евро

„Развитие за устойчив туризъм”

Оперативна програма: „Регионално развитие” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 3.2 „Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, приоритетна ос 3
„Устойчиво развитие на туризма”.
Партньори: общ. Петрич и общ. Струмяни
Период на изпълнение: 11.09.2012-11.01.2014г.
Бюджет: 473 787,60 лв.

„Изграждане на Екокампуси –като начин за засилване на трансграничното
образование и обучение/Акроним: ECOCAMPS”

Оперативна програма: Програма за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013
Партньори: СОС Детски селища и Александропули, Р.Гърция
Период на изпълнение: 14.03.2012-14.03.2014г.
Общ бюджет: 1 634 558,75 евро
- община Сандански: 1 407 148,75 евро

„Културата – мост на сближаване”

Оперативна програма: Програма за ТГС България – Македония 2007 – 2013 г.
Партньор: общ. Ново Село, Македония
Период на изпълнение: 19.05.2011–19.05.2013г.
Общ бюджет: 276 922,59 евро
- община Сандански: 151 000,48 евро
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Проекти на МИГ Сандански

№ Мярка

БЕНЕФИЦИЕНТ

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

№ НА
ДОГОВОРА

ДАТА НА
ДОГОВОРА

СТОЙНОСТ НА
СУБСИДИЯТА
(лв.)

ОБЩА
СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТА
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121

"Алитера- Релакс и Закупуване на земеделска
Терапия" ЕООД
техника за растениевъдство

1

47/1/121093
4

15.05.2014

49598,28

47/1/121093
7

30.05.2014

29700,00 49500,00

47/1/121093
0

05.08.2014

18642,20

123995,71

121
ЗП Вергиния
Иванова Попова

2

121

Димитър Георгиев
Аладжов

3

121
Емил Георгиев
Гоцев

4

Закупуване на прикачен
инвентар за
растениевъдство

Увеличаване потенциала на
земеделското стопанство
чрез модернизиране на
средствата и подобряване
на условията за биологично
отглеждане и производство
на бадеми и бадемово
масло
Създаване на трайни
насаждения от сливи и
смокини, изграждане на
система за капково
напояване и ограда

37284,40

47/1/121123
9

05.08.2014

28231,59

65761,11

121

5

Живко Стефанов
Костов

Сграда за съхранение на
селскостопанска техника в
ПИ 018012м. Чуката, с.
Дамяница, общ. Сандански

47/3/313093
3

05.08.2014

66759,06

166897,64

Вергиния Иванова
Попова

Закупуване на прикачен
инвентар за
растениевъдство

47/1/121150
6

17.02.2015

46483,20

77472,00

121

6
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123

7

„Винарска избра
Свети Врач“ ООД

Закупуване на бъчви за
съхранение и отглеждане
на вино

47/1/123107
7

30.05.2014

35400,00

70800,00

„Мелиса Фрукт“
ООД

Закупуване и инсталиране
на сортираща машина за
подобряване на
производствения процес и
маркетинга

47/1/123108
0

30.06.2014

97498,13

194996,25

„Братя Георгиеви – Оборудване за винарна до
Клуб за
20 тона в УПИ XIV-300,
47/1/123150
винопроизводство кв.15, по плана на с. Плоски,
2
“ ООД
общ. Сандански

18.02.2015

45529,45

91058,90

29998,65

123
8

123
9

223

10

Община
Сандански

Създаване на зелен пояс по
поречието на р. Пиринска
Бистрица, с. Катунци

47/2/223146
8

17.02.2015

29998,65

„Доса Плод“ ООД

Закупуване на автомобили
за предоставяне на
туристически услуги
свързани с опазване и
експониране на места с
исторически, културен,
природен и образователен
туризъм

47/3/311107
5

15.10.2014

63765,78

„Валекс1“ ЕООД

Къща за гости на имот: УПИ
IVб-029004

47/3/312026
3

01.10.2013

67454,61

ЕТ „Калина
Секулова –
Прогрес“

Къща за гости на имот: УПИ
IVа-029004

47/3/312026
5

11.10.2013

64449,93

311

11

91093,97

312
12

96363,73

312

13

92571,32
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312

14

ЕТ „Йордан
БугариновУниверсал-Хю“

Ремонт на втори етаж от
съществуваща сграда за
производствено-складови
нужди. Местонахождение:
УПИ IVа и IVб, М. „Мацкова
градина“, землище с.
Поленица

47/3/312026
2

27.12.2013

„Лилия Транс – 99“
ЕООД

Изграждане на ремонтна
работилница за товарни
автомобили в с. Ново
Делчево

47/3/312093
6

30.05.2014

69867,63

99810,90

„Сабес Карсервиз“
ЕООД

Изграждане на офиси в
местност „Хано“, гр.
Сандански, УПИ-XIX-159019

47/3/312092
6

30.05.2014

49220,09

70314,42

„САН СМАЙЛ“ –
ГПИПДМ ООД

Оборудване на
47/3/312092
стоматологичен кабинет, гр.
4
Сандански, ул. Воден 14

26.06.2014

69825,00

99750,00

„Див Инвест“
ЕООД

Къща за гости в с. Лиляново, 47/3/312107
общ. Сандански
6

15.10.2014

64916,62

92738,02

15.10.2014

59697,02

85281,46

68915,02
98450,02

312

15

312

16

312

17

312

18

312

19

„Ами Вет СТ“ ООД

Изграждане на къща за
гости в с. Поленица, общ.
Сандански

47/3/312092
8
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312
Доставка на оборудване за
„Бор – Димитров –
нуждите на Мебелна
47/3/312107
06“ ЕООД
фабрика „Бор-Димитров-06“
9
ЕООД

20

15.10.2014

47765,44

72772,00

312

21

„Биго Моторс“
ООД

Маршрутно-опознавателен
туризъм с бъги коли

47/3/312094
2

15.10.2014

47495,70

67851,00

„Мелник 99А“ АД

Закупуване на транспортни
средства с цел селски
туризъм

47/3/312093
9

05.11.2014

57452,49

82074,99

„Ню Бегининг“
ЕООД

Център за алтернативен
туризъм

47/3/312094
3

29.10.2014

27283,20

38976,00

Община
Сандански

Изграждане на зона за
пешеходен достъп от
туристически обекти до
парк „Св. Врач“ – паметник
на градинското и парково
изкуство и зона за отдих

47/3/313026
7

14.12.2013

72594,75

Община
Сандански

Възстановяване на фонтан
„Момченце с рибка“ в
градски парк Сандански –
паметник на градинското и
парково изкуство

47/3/313123
6

05.08.2014

29665,00

312

22

312

23

313
24

72594,75

313

25

29665,00
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313
Община
Сандански

26

Ремонт на сградата на
исторически музей в град
Мелник и създаване на
туристически атракцион
местни занаяти

47/3/313093
3

05.08.2014

Изграждане на велосипедна
алея от туристически обекти 47/3/313147
до градски парк „Свети
0
Врач“

11.02.2015

87214,57

47/3/321026
6

14.12.2013

73583,08 73583,08

Ремонт на сградата на
47/3/321026
народно читалище
4
„Емануил Васкидович-1886“

19.02.2014

68198,50

68198,50

Община
Сандански

Ремонт и рехабилитация на
Спортно игрище в жк.
„Спартак“, град Сандански

47/3/321093
2

05.08.2014

46406,18

46406,18

Община
Сандански

Изграждане на площадка за
спорт и отдих в УПИ IV, кв.
11, с. Лешница, общ.
Сандански

47/3/321093
5

05.08.2014

51612,89

51612,89

97615,70
97615,70

313
Община
Сандански

27

87214,57

321

Община
Сандански

28

Изграждане на център за
отдих и спорт на открито в
кв. 21 по плана на град
Сандански

321
НЧ „Емануил
Васкидович –
1886“

29

321

30

321

31
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321

Община
Сандански

32

Изграждане на лятна
читалня на територията на
община Сандански

47/3/321149
9

17.02.2015

32503,48

32503,48

Община
Сандански

Ремонт и рехабилитация на:
1. Детска площадка в имот 47/3/322026
65334.3032 по плана на
8
град Сандански

01.10.2013

29917,10

29917,10

Община
Сандански

Да върнем усмивките на
жителите на селото ни и
най-вече на децата на с.
Плоски, община Сандански

47/3/322092
7

05.08.2014

57729,61

57729,61

Община
Сандански

Изграждане на улица 9-ти
май в с. Левуново, общ.
Сандански

47/3/322147
3

03.02.2015

98950,25

98950,25

Изграждане на улица Иван
47/3/322147
Козарев в с. Дамяница, общ.
4
Сандански

11.02.2015

97043,21 97043,21

322

33

322

34

322

35

322

36

Община
Сандански

125

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

323

Община
Сандански

37

Обогатяване на
традиционен панаир в село
Склаве с представяне на
римски възстановки,
свързани с местните
47/3/323027
легенди за тракиеца
0
Спартак с цел валоризиране
на местния фолклор и
културно наследство за
нуждите на туризма

01.10.2013

39520,00

39520,00

323

38

НЧ „Отец Паисий“1919

Опазване на културното
наследство на община
Сандански

47/3/323026
9

24.01.2014

48528,80

48528,80

Община
Сандански

Гласа на Южен Пирин, село
Петрово

47/3/323094
1

05.08.2014

49930,00

49930,00

НЧ „Никола Й.
Вапцаров-2005“

Да запалим от искрата
огънят на народното
творчество

47/3/323094
0

10023,60

10023,60

13.08.2014

Община
Сандански

Организиране на фестивал
на мелнишкото вино
„Златен грозд“

47/3/323148
0

17.02.2015

48100,00

48100,00

323

39

323

40

323

41

126

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Силни страни

Слаби страни

Стратегическо географско разположение и
наличие на развито регионално и
трансгранично сътрудничество

Лоша пътна инфраструктура

Разнообразна природа и територия богата на
природни и културно-исторически
забележителности
Традиции в сферата на туризма

Демографска характеристика с тенденция
към обезлюдяване и застаряване на
населението
Недостатъчна интегрираност на малките
населени места

Богат горски фонд

Недостатъчно оползотворяване на
териториите, годни за земеделски дейности
и на горския фонд

Възможности

Заплахи

Построяване на магистрала „Струма“ –
увеличаването на пътници и товари спомага за
откриване на временни и постоянни работни
места

Изчезване на населени места поради лоша
пътна инфраструктура
Задълбочаване на негативните демографски
тенденции

Развитие на селскостопанския сектор с
възможност за отглеждане на тропични и
субтропични култури

Увеличаване на безработицата поради липса
на квалифицирани кадри

Чуждестранни инвестиции

Влошаване състоянието на исторически
паметници на културата

Развитие на алтернативни форми на туризъм,
включващи малките населени места

127

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приложение 1.

ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА
МИГ Сандански

Мисия и визия за развитие
Мисия
Мисията за развитие на МИГ Сандански е разработена на базата на извършения анализ, като
процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във времето. При
разработването на стратегическата част са взети предвид редица стратегически документи,
свързани с развитието на община Сандански и са използвани метода на еквивалентността и метода
на конверсията, и са планирани интервенции, както за преодоляване на идентифицираните
слабости, така и за развитие на потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са
фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е отчетена
близостта на МИГ Сандански до областния център Благоевград и възможностите за трансгранично
сътрудничество с общини в Република Гърция.

МИСИЯ:
Постигане на устойчиво развитие на територията, чрез осигуряване на
растеж и заетост в туризма, селското стопанство, услугите и преработващата
промишленост на основата на подкрепа и разширяване на зоната на
туризма към малките населени места.

Визия за развитие
Визията за развитие на МИГ Сандански акцентира върху два основни аспекта: повишаване
качеството на живот и подобряване на условията за икономическо развитие. Нейното формулиране
е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за регионално развитие на област
Благоевград и отчита насоките в националните стратегически документи за периода 2014-2020.
Визията за развитие на общината се формулира като:
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ВИЗИЯ:
Постигане на мисията чрез балансирано пространствено развитие,
инвестиции в публична и социална инфраструктура, стимулиране на
икономическия потенциал и защита на природното и културното
наследство.

Приоритети, цели, мерки и проекти
ПРИОРИТЕТ №1
ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ЧОВЕКА ЧРЕЗ
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УНИКАЛНИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САНДАНСКИ.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Така формулирана, стратегическата цел поставя икономическото развитие в услуга на
хората, населяващи територията. Тоест икономическият растеж не следва да е самоцел, а
да бъде подчинен на общото благо и просперитет на хората. В същото време целта ще бъде
преследвана на основата на използването на наличните природните ресурси, които са
многообразни и непълноценно използвани до момента. Както е видно по-долу, тази цел е
съставена от най-много на брой специфични цели. Това е така, поради фундаменталното
значение, което има икономическото развитие и неговата обвързаност с различни аспекти
от обществено-икономическия оборот.
ПРИОРИТЕТ №2
РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
КРАЙГРАНИЧНОТО КРЪСТОПЪТНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
В условията на обединена Европа, с цел постигане на кохезия и солидарност, акцентът
логично е поставен върху регионите, а не върху отделните страни. В този смисъл от
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ключово значение е колаборацията между граничните региони и общини на отделните
страни членки. Формулираме тази цел така поради следните две причини. Първо,
трансграничното сътрудничество следва да бъде обособено, като отделно направление,
поради условията на обща граница за Европейските държави и техните национални
различия. И второ – поради възможностите, които предоставя крайграничното положение
за постигане на по-добра конкурентоспособност на МИГ Сандански и националната
държава. По този начин, то може да се превърне от недостатък в предимство. За разлика
от останалите две стратегически цели, при тази успехите са винаги силно обвързани с
принципа за общи усилия на институциите в трансграничния регион от двете страни на
границата.
ПРИОРИТЕТ №3
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 :
Тази стратегическа цел е третото ядро, съставящо визията. Стратегическата цел е изведена
предвид социалния характер, който следва да има всеки един стратегически документ
(освен икономически) и концентрира изцяло усилията към есенцията на всеки един регион
– неговите жители.
Специфични цели.
Специфичните цели са конкретните цели, към които следва да допринася всяка една мярка,
дейност, проект, които се реализират от участниците в регионалната политика на областно
ниво в това число държавни институции и социално-икономическите партньори.
Настоящите специфични цели отчитат приоритетите за развитие на Р. България и
предвижданията на ПРСР за периода 2014 - 2020 г., в която Главната стратегическа цел
на регионалното развитие за периода до 2020 г. е постигане на устойчиво и балансирано
развитие на районите в Република България. Също така целите са силно обвързани с
възможностите за финансиране и приоритетите на регионалната политика на Европейския
съюз в това число и промените, които следва да настъпят в нея след присъединяването по
отношение на България.
1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Постигане на икономическо развитие, ориентирано към човека чрез оползотворяване на
уникалните ресурси на областта.
1.1. Специфична цел 1.1.: Стимулиране на индустрията и подобряване на условията за
развитие на бизнеса
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Целта е изведена предвид водещата роля на индустрията и състоянието на бизнеса за
развитието на всяка една община. Считаме, че територията на МИГ Сандански може да
постигне големи резултати по тази цел предвид факта, че на територията на област
Благоевград има няколко големи висши учебни заведения (сред които ЮЗУ “Н. Рилски” и
Американски университет), предоставящи квалифицирани кадри, чиято наличност е една
от най-силните страни на областта и оказва положително влияние върху развитието и на
община Сандански, чиято територия съвпада с тази на МИГ Сандански.
ПРИОРИТЕТ
1.1.1.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА
КВАЛИФИЦИРАН ТРУД.

ПОЗИЦИИТЕ
НА
ИНДУСТРИАЛНИ
И
И ДЕЙНОСТИ, АНГАЖИРАЩИ ВИСОКО

Мярка 1.1.1.1. Подпомагане на условията за иновации и диверсификация на бизнеса на
територията на МИГ Сандански
Дейност 1.1.1.1.2. Създаване на технологични паркове
Дейност 1.1.1.1.3. Създаване на мрежа от специализирани инкубатори съобразно
компетентността на оказваните услуги с цел развитие на високоефективни малки и средни
предприятия
Мярка 1.1.1.2. Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за стартиране и
стабилизиране на МСП на територията на МИГ Сандански
Дейност 1.1.1.2.1. Изграждане на специфични елементи на местната бизнес среда: преглед
на съществуващите информационни центрове, бизнес центрове, агенции за регионално и
местно развитие, разширяване на възможностите на съществуващите регионални и местни
структури и създаване на нови центрове за подпомагане на МСП, оказване на подкрепа за
повишаване на тяхната ефективност
Дейност 1.1.1.2.2. Развитие на местни/регионални схеми на подкрепа, включително достъп
до ресурси
Мярка 1.1.1.3. Насърчаване на инвестиционната активност чрез привличане на външни
инвеститори.
Мярка 1.1.1.4. Подкрепа на бизнеса за усвояване на средства от фондовете на ЕС,
предназначени за предприятията
Мярка 1.1.1.5. Развитие на иновациите, приложните изследвания и технологичен трансфер
Мярка 1.1.1.6. Изграждане и развитие на индустриална зона
ПРИОРИТЕТ 1.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОРГАНИЗАЦИОННАТА СРЕДА ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Мярка 1.1.2.1. Преодоляване административните пречките за развитието на бизнеса
Дейност 1.1.2.1.1. Подобряване на информационната среда в областта и общините и
осведомяване на потенциалните предприемачи и бизнес средите за необходимите
нормативни условия и процедури за стартиране на бизнеса;
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Мярка 1.1.2.2 Изграждане на мрежи на партньорство, стимулиращи динамичното
икономическо развитие на територията на МИГ Сандански.
Дейност 1.1.2.2.1. Подобряване на партньорството между предприятията в МИГ Сандански
и формирането на клъстери или технологични вериги, включващи бизнеса, информацията,
търговията и технологическите услуги, финансирането, обучението, преквалификацията;
Дейност 1.1.2.2.2. Интегриране на гражданското общество в управлението на МИГ-а и
подобряване на връзките между бизнеса, неправителствения сектор и държавните
институции, което е изключителен прерогатив на МИГ-а.
ПРИОРИТЕТ 1.1.3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ С ОГЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ЕФЕКТИВНА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
Мярка 1.1.3.1. Повишаване на административния капацитет
Дейност 1.1.3.1.1. Извършване на системни обучения на администрациите, ориентирани
към потребностите на гражданите;
Дейност 1.1.3.1.2. Оптимизиране организацията на работа в администрациите, съобразно
съвременните изисквания за ефективност на организационните процеси.
1.2. Специфична цел 1.2.: Подобряване на техническата инфраструктура.
Техническата инфраструктура е основата за социално-икономическото развитие на всеки
един регион. По-долу са изведени нейните отделни приоритети, всеки от които има
ключова роля предвид постигането на стратегическата цел.
ПРИОРИТЕТ 1.2.1. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА
Мярка 1.2.1.1. Модернизация и реконструкция на републиканската пътна мрежа на
територията на МИГ-а и отварянето й към съседните страни
Дейност 1.2.1.1.1. Изграждане на автомагистрала “Струма”
Дейност 1.2.1.1.2. Ремонт и реконструкция на път II-ри и III-ти клас пътища
Мярка 1.2.1.2. Ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа.
Дейност 1.2.1.2.1. Подобряване състоянието на пътната мрежа в планинската и гранична
части на МИГ-а
Дейност 1.2.1.2.2. Изграждане на пътища до туристически центрове и природни обекти,
паметници на културата и др., създаващи условия за развитие на туризма и на
интегрирането на малките населени места в него
Дейност 1.2.1.2.3. Модернизация и рехабилитация на участъци от общинската пътна мрежа
Дейност 1.2.1.2.4. Подобряване състоянието на уличната мрежа в населените места
Мярка 1.2.1.3. Развитие на железопътната транспортна мрежа
ПРИОРИТЕТ 1.2.2. РАЗВИТИЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА СИСТЕМА
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Мярка 1.2.2.1. Изграждане на допълнителни акумулиращи съоръжения за усвояване на
пълния обем водни количества и преодоляване проблема с променливия дебит, причина
за режимно ползване на водата
Дейност 1.2.2.1.1. Изграждане и довършване на водоснабдителни комплекси в т.ч.
деривации и язовири
Дейност 1.2.2.1.2. Изграждане на инфраструктура за питейно водоснабдяване в т.ч.
пречиствателни станции за питейни води и водопроводна система
Мярка 1.2.2.2. Доразвитие, реконструкция и обновление на амортизираната водопреносна
мрежа и намаляване загубите на питейна вода.
Дейност 1.2.2.2.1. Ремонт и реконструкция на водоснабдителните мрежи
Дейност 1.2.2.2.2. Изграждане на водопроводна структура за захранване на курортни
центрове
Дейност 1.2.2.2.3. Реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за питейни
води в населените места
Мярка 1.2.2.3. Доизграждане на системата за отвеждане и пречистване на отпадъчните
води
Дейност 1.2.2.3.1. Ремонт и изграждане на канализационните мрежи
Дейност 1.2.2.3.2. Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води
в общините

ПРИОРИТЕТ 1.2.3. РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩИТЕЛНАТА МРЕЖА
Мярка 1.2.3.1. Компютъризиране на административно-обслужващия сектор и разширяване
достъпа до интернет и бизнес услуги
Дейност 1.2.3.1.2. Приоритетно изнасяне на цифров абонатен капацитет в курортните
центрове
Дейност 1.2.3.1.3. Разширяване обхвата на Мрежата за достъп до бизнес услуги при заявен
интерес от бизнес-потребители
ПРИОРИТЕТ 1.2.4. РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
Мярка 1.2.4.1. Реконструкция и ново строителство на мрежите ВН и СН поради нарастване
на товарите в градовете и по-големите села.
Мярка 1.2.4.2. Доизграждане на електроснабдителната мрежа за качествено захранване на
курортните зони и електрифициране на изостанали села и махали в планинските и
гранични райони
Дейност 1.2.4.2.1. Изграждане на нови ТП и разширяване мрежата НН за нови квартали или
села, захранвани само от един ТП
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Мярка 1.2.4.3. Въвеждане на енергоспестяващи системи и алтернативни източници на
енергия
Дейност 1.2.4.3.1. Изграждане на геотермични централи за отопление и битово
водоснабдяване в населените места с термални извори
Дейност 1.2.4.3.2. Използване на слънчеви инсталации в населените места с
продължително слънцегреене
Дейност 1.2.4.3.3. Изграждане и проектиране на способи за производство на енергия
предвид оползотворяване на наличните ресурси - биомаса, топли минерални извори и др.
Дейност 1.2.4.3.5. Повишаване ефективността на общинското електропотребление чрез
въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Мярка 1.2.4.4. Газификация на промишлеността и бита чрез усвояване възможността за
газифициране на населените места в МИГ-а.
Дейност 1.2.4.4.1. Изграждане на газопреносна и газоразпределителни мрежи в
населените места, предвидени за газификация.
Мярка 1.2.4.5. Предпазване от природни рискове и възстановяване на щети от бедствия
1.3. Специфична цел 1.3.: Развитие на туризма
В условията на членство в ЕС, възможността за почивка сред чиста природата и съхранени
исторически и културни забележителности ще бъде все по-ценен фактор за
конкурентоспособност и привлекателност на всяка територия. Туризмът се очертава
отрасъл на икономиката се очертава с огромен потенциал, както в световен мащаб, така и
в национален. За това извеждането на туризма като специфична цел за МИГ-а е оправдано
предвид потенциала, които притежава общината за развитие на различните форми на
туризъм.
ПРИОРИТЕТ 1.3.1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВЕН И КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
Мярка 1.3.1.1. Повишаване на качеството и диверсификация на туристическия продукт
Дейност 1.3.1.1.1. Развитие и поддържане на специализираната туристическа
инфраструктура
Дейност 1.3.1.1.2. Реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за
целите на балнеологията
Дейност 1.3.1.1.3. Подпомагане на дейностите по развитието на селски и екологичен
туризъм
Дейност 1.3.1.1.4. Разработване и реализация на програми за развитие на алтернативни
видове туризъм
Дейност 1.3.1.1.5. Повишаване на квалификацията на изпълнителския и управленския
персонал
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Дейност 1.3.1.1.6. Партньорство между държавните институции, неправителствения сектор
и предприемачите и съвместни действия за регионален туристически маркетинг.
Мярка 1.3.1.2. Подобряване на туристическия маркетинг
Дейност 1.3.1.2.1. Осъществяване на общ регионален маркетинг с акцент върху уникалното
за общината
Дейност 1.3.1.2.2. Подобряване на работата с туроператорите и интензифициране на
общата реклама с цел засилване на присъствието на международните пазари
Дейност 1.3.1.2.3. Участие на общината като дестинация в туристически борси и изложения
(пряко в страната и чрез представители и информационни материали – в чужбина)
Дейност 1.3.1.2.4. Изготвяне и поддържане на уеб-сайт на общината и включване в
национална туристическа информационна система
Дейност 1.3.1.2.5. Разработване на рекламно-информационни продукти
Дейност 1.3.1.2.6. Поддържане и създаване на информационни центрове
ПРИОРИТЕТ 1.3.2. ОБВЪРЗВАНЕ НА ТУРИЗМА С ДЕЙСТВИЯ ПО ОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНА
СРЕДА
Мярка 1.3.2.1. Съхраняване и опазване на околната среда
Дейност 1.3.2.1.1. Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване
мрежата от защитени обекти, провеждане на активна информационна кампания за
стойността и качеството на природата в общината
Дейност 1.3.2.1.2. Преодоляване на негативните последствия и рекултивация на
нарушените от миннодобивната дейност терени
Дейност 1.3.2.1.3. Своевременно възстановяване на нарушените терени в горски
територии, ново залесяване и ограничаване до минимум изсичането на горски площи
Дейност 1.3.2.1.4. Активизиране на борбата с ерозионните процеси, укрепване на
свлачища, почистване и укрепване на речни корита
Дейност 1.3.2.1.5. Подобряване организацията на дейностите по чистотата в населените
места, въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци
Дейност 1.3.2.1.6. Изграждане на съвременни депа за ТБО и етапно закриване на
неконтролираните депа за отпадъци
Дейност 1.3.2.1.7. Изграждане на ефективна автоматизирана информационна система за
наблюдение, оценка и прогноза на състоянието на околната среда - мониторинг на
природната среда; ефективно административно управление с вземане на
екологосъобразни решения на базата на конкретна актуална екологична информация,
обвързана със специализирана Географска информационна система (ГИС) на общината;
Дейност 1.3.2.1.8. Сериозна работа за екологичното образование и възпитание на
различни нива с цел формиране на екологично мислене и съзнание.
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Мярка 1.3.2.2. Интегриране на туристическото развитие в дейностите по опазване на
околната среда и културно-историческото наследство
Дейност 1.3.2.2.1. Оценка на капацитета на особено чувствителните и с повишена
концентрация на посетители ареали;
Дейност 1.3.2.2.2. Проучване на чуждия опит и приложение на екологосъобразни методи
за предотвратяване на ерозията и възстановяване на пешеходните маршрути;
Дейност 1.3.2.2.3. Разработване на план за управление и туристическо използване на
културно-историческото наследство в общината, който да подсигури условия и средства за
неговото съхраняване и опазване;
Дейност 1.3.2.2.4. Установяване на сътрудничество между местните заинтересовани групи
за обединяване на финансовите усилия за реставрация, опазване и поддържане на
паметниците на културата.
Дейност 1.3.2.2.5. Разработване и разпространение на информационни материали за
необходимостта от опазване на околната среда и културно-историческото наследство,
предназначени за туристите, заетите в туристическото обслужване и местното население.
1.4. Специфична цел 1.4.: Развитие на селското стопанство
Планинските, полупланинските и граничните райони заемат голяма част от територията на
общината и са силно обезлюдени поради западането на традиционното
тютюнопроизводство. Това, а така също и спешната необходимост от стимулиране и
постигане на конкурентоспособност на отрасъла предвид членството на България в ЕС,
налага извеждането на селското стопанство като специфична цел в стратегията за развитие
на територията на МИГ Сандански.
ПРИОРИТЕТ 1.4.1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНО И ВИСОКО
ПРОДУКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО
Мярка 1.4.1.1. Оползотворяване на уникалните ресурси на общината
Дейност 1.4.1.1.1. Възстановяване и разширяване на оранжерийното производство с
използване на богатите минерални водни ресурси;
Дейност 1.4.1.1.2. Възстановяване на стадото от съвременни високопродуктивни породи
животни в съчетание с подходящи за планинско и полупланинско животновъдство породи
овце, кози, биволи, крави;
Дейност 1.4.1.1.3. Възстановяване на традиционните ранно и средноранно овощарство и
лозарство;
Дейност 1.4.1.1.4. Разширяване на производството на диворастящи и култивирани
плодове, билки, гъби;
Дейност 1.4.1.1.5. Инвестиране в екологично чисти производства.
Мярка 1.4.1.2. Постигане на комплексно интегрирано развитие в селското стопанство
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Дейност 1.4.1.2.1. Окончателно завършване на процеса по възстановяване на
земеделските и горските земи
Дейност 1.4.1.2.2. Комасация на земеделските земи
Дейност 1.4.1.2.3. Създаване на условия за развитие на алтернативно земеделие
Дейност 1.4.1.2.4. Възстановяване на разрушените хидротехнически съоръжения и
напоителни системи и увеличаване на поливните площи
Мярка 1.4.1.3. Укрепване на институционалната среда за развитие на селското стопанство
Дейност 1.4.1.3.1. Осигуряване на системна и актуална пазарна, технологична и ценова
информация за селскостопанските производители
Дейност 1.4.1.3.2. Подкрепа за въвеждането на европейските изисквания и добри практики
в контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти за качеството на
селскостопанската продукция;
Дейност 1.4.1.3.3. Съдействие за получаване на конкретна техническа помощ и ноу-хау от
европейски и други напреднали страни и за разширяване приложението на водещ
български опит в селското стопанство
Дейност 1.4.1.3.4. Създаване на центрове за агрохимическо обслужване и използване на
достиженията на приложната селскостопанска наука
Дейност 1.4.1.3.5. Координиране на усилията на местните селскостопански производители
за обединяване в браншови организации.
Дейност 1.4.1.3.6. Организиране и контрол на борси за селскостопански животни
2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Развитие на трансграничното сътрудничество и оползотворяване на крайграничното
кръстопътно местоположение
2.1. Специфична цел 2.1.: Развитие на трансграничните инфраструктури с оглед
икономическо развитие и подобряване на качеството на живот
За преодоляване на изолацията на крайграничните региони, първото което е необходимо,
е построяване и развитие на инфраструктурата в различните й аспекти. Само с общи усилия
от двете страни на границата могат да бъдат постигнати добри резултати в опазване на
околната среда, осигуряване на сигурност и безопасност на границата и хармонично
икономическо развитие на трансграничния регион.
ПРИОРИТЕТ 2.1.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
Мярка 2.1.1.1. Подобряване на техническата инфраструктура
Дейност 2.1.1.1.1. Реализиране на проекти за завършване, модернизиране и изграждане
на пътни артерии
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Дейност 2.1.1.1.2. Реализиране на проекти в сферата на инженерната и
благоустройствената мрежи на инфраструктурата в трансграничния регион
Мярка 2.1.1.2. Защита на околната среда в районите около границите
Дейност 2.1.1.2.1. Управление и мониторинг на водите на р. Струма
Мярка 2.1.1.3. Повишаване на сигурността и безопасността на границите
Дейност 2.1.1.3.1. Създаване на възможности за организиране защитата и ранно
предизвестяване на бедствия и аварии в трансграничния регион
Дейност 2.1.1.3.2. Действия за създаване на мрежи за сътрудничество за законово и
безопасното и преминаване на хора, животни и стоки
Дейност 2.1.1.3.3. Активизиране на гражданското участие в обществените структури за
опазване на сигурността и реда в трансграничните райони
Дейност 2.1.1.3.4. Подобряване на координацията на работа и провеждане на регулярни
срещи между органите на вътрешните работи от българска и чужда страна в
трансграничните региони.
Мярка 2.1.1.4. Подкрепа на икономическото развитие и стимулиране на заетостта
Дейност 2.1.1.4.1. Засилване на бизнес активността
Дейност 2.1.1.4.2. Сътрудничество между образователните и изследователски институти
Мярка 2.1.1.5. Повишаване на качеството на живот и опазване на околната среда
Дейност 2.1.1.5.1. Интегрирано управление и опазване на общите хидрогеоложки басейни
и води
Дейност 2.1.1.5.2. Действия за засилване на мониторинга на важни екологични системи
Дейност 2.1.1.5.3. Развитие и акцентиране на културните и туристически ресурси
Мярка 2.1.1.6. Институционално развитие на формите за трансгранично сътрудничество
Дейност 2.1.1.6.1. Развитие на нови Еврорегиони с граничните региони на Р. Гърция и
Р. Македония като форми за институционализиране на сътрудничеството
Дейност 2.1.1.6.2. Засилване на административния капацитет в трансграничния регион с
оглед изпълнение на проекти, подобряващи трансграничното сътрудничество.
3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 :
Подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта
3.1. Специфична цел 3.1.: Подобряване на условията за трудова реализация
Трудовата реализация, миграцията на млади хора към вътрешност на страната (София) и в
чужбина е проблем, който следва да залегне в стратегията на МИГ Сандански. Човешкият
ресурс винаги е основен фактор за просперитета на една община. Общината притежава и
качествен и количествен човешки ресурс, за който следва да се намери реализация тук.
ПРИОРИТЕТ 3.1.1. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И АДАПТИРАНЕТО МУ СПРЯМО
ИЗИСКВАНИЯТА НА СРЕДАТА
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Мярка 3.1.1.1. Изграждане и подобряване на образователната инфраструктура
Дейност 3.1.1.1.1. Mодернизиране на техическата база и сградния фонд
Дейност 3.1.1.1.2. Предприемане на дейности за подобряване на физическата достъпност
до образование
Мярка 3.1.1.2. Привеждане на образователните системи в съответствие с пазара на труда
Дейност 3.1.1.2.1. Преструктуриране на специализираните средни училища с неактуални
профили
Дейност 3.1.1.2.2. Подобряване на връзките и координацията с европейската
образователна система;
Дейност 3.1.1.2.3. Създаване на партньорства с частния бизнес, целящи подобряване на
образованието и приближаването му до практиката.
Дейност 3.1.1.2.4. Развиване на системите на обучение и професионална квалификация на
работната сила, което ще даде възможност за повишаване пригодността за заетост на
работната сила и поддържане на качеството на човешкия ресурс.
ПРИОРИТЕТ 3.1.2. ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И ТРАЙНО НАМАЛЯВАНЕ НА
БЕЗРАБОТИЦАТА
Мярка 3.1.2.1. Оптимизиране управлението на програмите, свързани със заетостта
Дейност: 3.1.2.1.1. Насочване на програмите на бюрата по труда към инвестиране в хора с
по-висок интелектуален потенциал, а не ограничаването им само в контингента на
нискоквалифицираните безработни.
Дейност: 3.1.2.1.2. Преориентиране на квалификационните и преквалификационни
програми към актуалния/перспективния икономически профил и търсенето в пазара на
труда.
Дейност: 3.1.2.1.3. Разработване на програми за временна заетост, които да са алтернатива
на предоставяните социални помощи.
Мярка 3.1.2.2. Реализиране на целеви програми за управление на заетостта
Дейност 3.1.2.2.1. Създаване на възможности за алтернативни производства и
допълнителна заетост;
Дейност: 3.1.2.2.2. Подпомагане на районите с висока безработица и на райони, нуждаещи
се от преориентация на дейностите, осигуряващи заетост на населението
Мярка 3.1.2.3. Развитие на чуждоезиковото обучение и умения за работа с информационни
технологии
Мярка 3.1.2.4. Квалификация и преквалфикация на заетите в отрасли в процес на
преструктуриране
3.2. Специфична цел 3.2. Развитие на социално-културната инфраструктура
Подобряването на качеството на живота се основава на развитие на социалната среда и
културата. Осигуряване на здравето на населението чрез досъпни и качествени
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медицински услуги, добре функциониращи мрежа от социални заведения, осигуряване на
достъп до културата и спорта са част от по-доброто качество на живот.
ПРИОРИТЕТ 3.2.1. СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

ЖИЛИЩНО

ЗАДОВОЛЯВАНЕ,

Мярка 3.2.1.1. Доизграждане, модернизация и преструктуриране на социално-жилищната
инфраструктура и нейната материално-техническа база
Дейност 3.2.1.1.1. Основни ремонти, реконструкция и модернизация на обществени обекти
и тяхната материална база;
Дейност 3.2.1.1.2. Изграждане и подобряване на състоянието на мрежата от социалноздравни заведения;
Дейност 3.2.1.1.3. Осигуряване на актуални кадастрални карти и изработване на
устройствени планове за развитие на населените места и селищните образования.
Мярка 3.2.1.2. Подобряване на здравното обслужване
Дейност 3.2.1.2.1. Доставка на съвременна и ефективна медицинска техника и оборудване;
Дейност 3.2.1.2.2. Осигуряване на нужното равнище на медицинско обслужване, в
населените места, в които то липсва или е недостатъчно;
Мярка 3.2.1.3. Интеграция на групи в социална изолация малцинствени етнически групи
Дейност 3.2.1.3.1. Осигуряване на достъп до образование и здравеопазване
Дейност 3.2.1.3.2. Реализиране на програми и проекти за хора в неравностойно положение
Мярка 3.2.1.4. Стимулиране на културата и спорта
Дейност 3.2.1.4.1. Доизграждане и модернизация на материалната база
Дейност 3.2.1.4.2. Съхраняване и развитие на фолклорното наследство и културни
традиции
Дейност 3.2.1.4.3. Възстановяване и стимулиране на традиционни видове спорт за областта
и повишаване на спортната култура на населението.
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