ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
МАРКЕТИНГ ПРОФИЛ
2006Г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
А. ОБЩИНАТА
1. Местоположение
Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България по
поречието на река Места. Районът е предимно планински и граничи
с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва
общинският център, град Гоце Делчев (22 560 ж.) и 10 села:
Мусомища, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница,
Господинци, Баничан и Добротино.Общината заема територия от
315.8 кв.км. Общинският център отстои на 105 км от областния
център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото
морско пристанище на Бяло море – гр.Кавала (Гърция) отстои на 95
км.

2. Релеф
Релефът в района на община Гоце Делчев е много
разнообразен. Най-високата точка е с надморска височина 2709 м в
Пирин планина, а най-ниската - около 430 м в Гоцеделчевската
котловина. Най-впечатляващи земни форми са алпийските южни
части на Северен Пирин с трите най-южни циркуса – Каменишкият с
шестте си езера, Брезнишкият с три езера и Корнишкият с две
езера. Над тях се извисяват върхове с ясно изразен алпийски
характер – Ченгел чал, Кадиев рид, Демир чал, Хлевен, Бойков
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връх. Алпийски характер има и самотно извисеният връх Ореляк –
най-високият в Среден Пирин. Особен интерес представляват
средновисоките части на Южен Пирин, обрасли с красиви гори.
Важен туристически обект за района е Али ботуш – най-ярко
изразената купеновидна планина в България.
На изток Гоцеделчевската котловина е затворена от Родопите.
Западната част на планината има високопланински релеф, който
представлява комбинация от сравнително високи заоблени
планински върхове и дълбока, сложна мрежа от красиви каньони и
добре оформени долини. Планината в по-голямата си част е гъсто
залесена от иглолистни и широколистни масиви, чиито полегати
склонове оформят красиви естествени пасища и ливади.
Интересни са каньонът на река Канина и каньоновидната
форма на река Делчевска в близост до град Гоце Делчев.
Допълнително разнообразие в релефните форми внасят проломът
Момина клисура и проломът при река Бистрица.
На фона на много добре изразените планински части изпъква
изключително красивата Гоцеделчевска котловина с атрактивни
разломи, от които бликат множество минерални извори. Притоците
на река Места са набраздили планинските склонове с тесни
проломни
долини,
които
са
основен
потенциал
за
маршрутнопознавателния туризъм.
Многобройните скални венци, планински върхове, ледникови
езера, каньоновидни долини, отделни изолирани височини, заедно с
останалите повърхностни и подземни образувания са големият
природен туристически потенциал на община Гоце Делчев.
3. Почви
Преобладават кафяви и канелени горски почви, подходящи за
отглеждане на тютюн, картофи, зърнени култури. В по-високите
части се срещат планинско-ливадни почви, а около реките –
алувиално и делувиално-ливадни почви.
4. Полезни изкопаеми.
Община Гоце Делчев е бедна на полезни изкопаеми, но пък
разполага с богати водни и горски ресурси. Ценен природен-ресурс
са мраморните находища, които дават суровина за преработващата
промишленост, в която функционират местни и чуждестранни
предприятия. Голямо е разнообразието от строителни материали,
най-търсен от които е гнайсът.
През територията на общината протичат река Места и нейните
13 притоци. Общината притежава голям потенциал по отношение
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дебита на термоминералните води – 100 л/сек. Основен източник е
находището в с.Мосомище, но то не е единствено в региона. Такива
има и в землището на с.Баничан.
5. Растителност.
Общината попада в групата на т.н. общини с “преобладаващо
горски поземлен фонд”, в който горският фонд е над 60%.
Част от Националния парк “Пирин” се намира на територията
на община Гоце Делчев. В парка под закрила са около 2000
растителни вида /110 от тях попадат в Червената книга на
България/. Резерватът “Ореляк” обхваща повече от 751 ха първични
букови гори и ценни дървесни видове.
6. Атмосферен въздух.
На територията на общината и в района на Гоце Делчев отсъстват
производствени мощности, които да определят постоянни или
залпови източници на замърсяване на атмосферния въздух.
Определящо значение за високото качество на атмосферния въздух
в района има и обилната горска растителност.
7. Водни ресурси
Районът на Гоце Делчев е един от най-богатите на води райони
в България.Главният източник са повърхностните и подземните
води.
Реки
Районът лежи изцяло в долината на река Места и нейните
притоци. Места извира от южните склонове на Рила планина и в
горната си част тече между Рила и Родопите, след това се врязва в
западния склон на родопския рид Дъбраш и образува дълбокия и
живописен пролом Момина клисура, след което навлиза в
Гоцеделчевската котловина в средната си част. В своята долна част
тя тече в Гърция и се влива в Егейско море. Общата дължина на
реката е 273 км, от които 126 в България. Има 13 главни притока,
един от които е река Канина.
Езера
Езерата върху територията на района са разположени в
североизточните склонове на Пирин планина и изливат водите си в
река Места чрез нейните притоци. По-голяма част от тях са
вместени в дъната на циркуси, образувани при ледникова дейност,
и обикновено формират група. По-атрактивни са групата от три
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езера в Брезнишкия циркус и други три сравнително малки езера,
които лежат в Корнишкия циркус. Средният размер на езерата е
около 15 дка.
От изкуствените езера трябва да се посочат по-големите
водоеми около селищата в района. Над град Гоце Делчев в
подножието на Пирин планина съществуват три водоема.
Минерални извори
В Гоцеделчевския район има находище от азотни термални води,
което дава изворни проявления в района на селата Огняново,
Гърмен, Марчево и Заграде, намиращи се на разстояние около 10 км
от град Гоце Делчев. Изворите са около 16 на брой с общ дебит
приблизително 120 л/сек. Минералната вода на Огняновските
извори е бистра, без мирис и приятна за пиене, с температура около
39-43 градуса.
Минералните извори в местността Топлика са на около 4 км от
Гоце Делчев. Те са около 10 на брой. Температурата на водата е
постоянно 22 градуса и не замръзва дори през най-студените зимни
дни. Дебитът е около 40 л/сек. Местността, в която са разположени
изворите, е живописна, с красива акациева гора наоколо, с
панорамна гледка към насрещно разположения Лясковски връх. В
съседство се намират останки от древната крепост “Судин град”.
8. Горска растителност и животински свят
Югозападна България е
разнообразна растителност.

известна

със

своята

богата

и

Пиринска планинска зона
600-700-метровият височинен пояс, известен като пояса на
дъбовите гори, е добре изразен по западните, южните и частично по
източните и северните склонове на планината. Покрит е главно с
дъбови и габрови гори. Значителни площи в пояса заемат
съобществата на черния бор. Компактен пояс на букови гори се
наблюдава на височина 900-1000 и 1500 м, дори до 1800 м по
източните склонове на връх Ореляк. Във всички части на Пирин е
обособен широк и компактен пояс на иглолистните гори. Той
започва от около 1500-1600 м надморска височина и достига до
2000-2200 м. Най-обширни територии в него заемат съобществата
на белия бор. Сравнително широко са разпространени съобществата
на обикновения смърч и бялата мура. Поясът над 2000 м е покрит с
клекови и хвойнови храсталаци.
В Пирин се срещат около 70 вида ендемити.
Планинска зона Славянка

5

Растителността в Славянка планина е близка до тази в Пирин
планина, като отличителна черта е участието на 30 вида български
ендемити, 10 от които са разпространени само в нея.
Родопска планинска зона
Поясът от 600 до 800 м е покрит главно с върбово-тополовоелшова гора. Поясът от 800 до 1300 м е зает основно с гори от
горун, бук и смърч. Най-високият пояс - от 1300 до 1900-2000 м, е
покрит с гори от бук, ела и смърч.
В района на Гоцеделчевската община съществува оптимално
съотношение на горски, тревни и селскостопански площи, което е
важна предпоставка за развитието на животинските популации.
Срещат се няколко основни вида дивеч: дива свиня; благороден
елен; сърна;
В района се срещат още лисица, язовец, чакал, сухоземна
костенурка, котешка змия, дива котка, алпийска гарга, див гълъб,
планинска пъстърва.
B. НАЙ-БЛИЗКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Град

Вид транспорт
(жп,летище,пристанище)

Разстояние

1 София,
столица жп,летище
на България
2 Пловдив
жп,летище

210 km

3 Варна

жп,летище,пристанище

590 km

4 Бургас

жп,летище,пристанище

480 km

5 Русе

жп,летище,пристанище

480 km

6 Благоевград,
областен център
7 Кавала, Гърция

жп,

103 km

жп,летище,пристанище

120 km

8 Солун, Гърция

жп,летище,пристанище

287 km

180 km
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II. НАСЕЛЕНИЕ.
1. Демографски характеристики
Население
Населени
по години
ето
на
1975г
1985г
1992г
2001г
2005г
общината при
Община
28915
32110
33074
32571
32784
последното
Гоце Делчев
преброяване е
321854 344195 351637 341173 334907
32 784 жители, Област
Благоевград
от тях 50.5%
са
жени.
Гъстотата на населението в общината е 103.8 души на кв.км., което
е над средното за страната /71,8 души на кв.м./. От общия брой на
населението 20 533 души живеят в гр.Гоце Делчев.
В селата живеят 12 251 жители, което прави 37% от общото
население.
Данни към 31.12.2005год.
№

1
2
3
4
5
6
7.
8.
9
10
11

Населени места

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

Население бр.
Всичко
в т.ч
мъже
20 533
10 046
3 354
1 705
2 344
1 172
1 671
843
1 443
760
1 226
614
765
378
889
425
434
223
93
42
53
20
32 784
16 227

в т.ч.
жени
10 487
1 649
1 172
828
713
612
387
464
211
51
33
16 557

Възрастова структура
под 18 г. 18-62 г. над 62 г.
4 866
996
541
462
425
275
102
270
112
2
6
8 047

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

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

През последните години се забелязва тенденция за намаляване
броя на населението, свързано преди всичко с изселванията в
съседна Турция. Това се отнася преди всичко за селата. В същото
време се наблюдава тенденция за увеличаване броя на населението
в гр.Гоце Делчев, дължащо се на приток на хора от селата.
Естествения прираст на населението в общината все още се
изразява с положителни стойности 0.46%, което е по-високо от
средното за страната. Коефициентът на раждаемост също
превишава средния за страната /10.45% срещу 8.8%/, а на
смъртността е по-нисък – 9.96 умрели на 1000 жители срещу 13.6 за
страната.
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Възрастовата структура на населението в общината е поблагоприятна от средната за страната.
- в трудоспособна възраст са 19 272 души, което прави
58.9%;
- в подтрудоспособна възраст са 7 183 души, което е 22%;
- в надтрудоспособна възраст са 6 261, или 19.1%
2. Безработица
През м. април 2006 г. равнището на безработица в общината
е 6.22 %, което е по-ниско от средното за областта и за страната.
Броят на безработните е достигнал 1059 души. По-голяма част от
регистрираните – 54.95 на сто са мъже.
Брой
регистрирани

% на
безработица

Община Гоце Делчев
1059
Област Благоевград
15095
За страната
378 920
Източник: Бюро по труда гр.Г.Делчев

6,22
8,84
10,23

В образователната структура най-голям дял имат безработните
с основно образование – 47.21 на сто, а най-малък е делът на
висшистите – 2.29 на сто. Приблизително всеки трети от
регистрираните
/30.21%/
е
продължително
безработен
с
регистрация над 1 година. Лицата с намалена работоспособност са
97 /9.15%/
Образователна структура

вис
ше
Община
Гоце
Делчев

56

ср.спец.
ср.проф
.
444

основн
о
500

начално
и пониско
59

Възрастова
структура /години/

До 29

30 –
44

215

311

На
д
44
533

Продълж
ително
безработ
ни над 1
г.

С
намален
а
работос
пособно
ст

320

97

Делът на безработните младежи до 29год. в общината е 20,3%
и е съизмерим с тези за областта (20,24%) и за страната (23,53%).
Сравнително нисък е процентът на продължително безработните
лица (регистрация в БТ над 1 год.) – 30,21%, при 45,75% за
областта и 57,41% за страната.
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Входящият поток на новорегистрираните и с възстановена
регистрация безработни в Дирекция “Бюро по труда” - гр. Гоце
Делчев през м. април 2006 г. възлиза на 158 лица, от които 59
жени.
През м. април 2006 г. работодателите в община Гоце Делчев,
чрез посредничество на ДБТ, са обявили 176 свободни работни
места. Голяма част – 94.98 %, са за лица без специалност и
професия. Съотношението между брой безработни и броя на
свободните работни места е 6 : 1.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНАТА
1.Форма на управление
Съгласно законите на Република България, Община Гоце
Делчев е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен
бюджет. Тя е основна административно-териториална единица, в
която се осъществява местното самоуправление.
Орган на местното самоуправление в Община – Гоце Делчев е
Общинският съвет, който се избира от жителите на общината при
условия и по ред, определени от закон. Той е орган, който
организира и осъществява дейността си въз основа на
Конституцията на Република България, Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Общинският съвет – Гоце Делчев се състои от 29 общински
съветници, избрани от населението на общината. Той определя
политиката на общината относно местното самоуправление,
икономическото развитие, общинската собственост, общинските
финанси здравеопазването, образованието, културата, социалното
подпомагане на населението, благоустройството и комуналното
обслужване, спорта, отдиха и туризма, устройството и развитието на
територията, както и опазването на околната среда.
Общинският съвет приема правилник за организацията и
дейността на общинския съвет и общинската администрация, с
който се уреждат въпросите, свързани с организацията и
функционирането на общинския съвет и неговите комисии, на
общинската администрация, сдружаването на общината, както и
всички въпроси, изрично посочени в Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Към Общински съвет работят следните постоянно действащи
комисии:
1. Бюджет, финанси и инвестиционна политика;
2. Общинска
собственост,
приватизационен
и
след-
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приватизационен контрол;
3. Устройство на територията, природни ресурси и екология;
4. Здравеопазване, социално дело, масов спорт и туризъм;
5. Младежта,
образованието,
културно-историческото
наследство, вероизповеданията и наименованията;
6. Селско стопанство, гори и води;
7. Законност, обществен ред, транспорт, организация на
движението, предложения, молби и жалби на гражданите;
8. Евроинтеграция, международни проекти, трансгранично и
регионално сътрудничество.
Орган на изпълнителната власт в общината е кмета на
общината.
Той се избира пряко от населението. Ръководи цялата
изпълнителна дейност на общината, насочва и координира
дейността
на
специализираните
изпълнителни
органи
и
представлява общината пред физически, юридически лица и пред
съда.
Структурата на Общинска администрация е оптимизирана и
утвърдена от Общинския съвет.
КМЕТ

ЗАМ.ЗАМ.-КМЕТ

СЕКРЕТАР

ОБЩА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАМ.ЗАМ.-КМЕТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ “ФСД”
ДИРЕКЦИЯ “УТ”
СПЕЦИАЛИСТ ”МЕСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

ДИРЕКЦИЯ “ОС”

АПОН
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2. Полиция
Защитата на националната сигурност и обществения ред,
противодействие на престъпността, защита на правата и свободите
на гражданите и опазване на техния живот, здраве и имущество,
осигуряване на пожарна и аварийна безопасност и защитата на
икономическата и финансово-кредитната система на държавата и
нейните културни ценности, са основните приоритети и задачи на
Районно полицейско управление и Районна служба за пожарна и
аварийна безопасност – Гоце Делчев, които са структури на
министерството на вътрешните работи на Република България на
територията на община Гоце Делчев и съседните общини Сатовча,
Гърмен и Хаджидимово.
Към Районно полицейско управление гр.Гоце Делчев са
създадени полицейски участъци и в съседните три общини.
РПУ – Гоце Делчев е осигурено с необходимите технически и
специални средства и осъществява денонощна охрана на
обществения ред и собственост, чрез полицейската си структура.
Чрез структурата си “Сигнално охранителна дейност” денонощно се
извършва охрана на над 180 обекта, като времето за пристигане на
патрулната група, след регистрация на неправомерно влизане в
охранявания обект е от 2 до 3 минути.
Чрез структурата си “Контрол на автомобилния транспорт”
извършва наблюдение и контрол на автомобилния трафик и
спазване на “Закона за движение по пътищата”, като при пътно –
транспортни произшествия и такива от общ криминален характер
изпраща веднага на местопроизшествието оперативно – следствени
групи.
В структурата на РПУ – Гоце Делчев съществува и звено
“Контрол върху общоопасните средства”, което осъществява
контрола върху производството, търговията, придобиването,
съхраняването, пренасянето и употребата на
общоопасните
средства (взривни вещества, оръжия и боеприпаси).
В РПУ – Гоце Делчев, съвместно с Общинска администрация е
сформирана “Комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни ”, която при многократни криминални
прояви води отчетност и съвместно с родителите на провинилите се
деца извършва превантивна дейност, чрез смяна на средата на
обитаване и мястото на живеене, за намаляване на криминалните
прояви.
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3. Пожарна служба
Районната служба за пожарна безопасност и защита на
населението– Гоце Делчев, предотвратява възникването на пожари
и аварии и ликвидира последствията от тях на територията на
населените места, Горски и Земеделски фонд. Личният състав на
Районната служба е 35 души. Разполага с 4 бр. противопожарни
автомобили, както и необходимата техника и специални средства за
осъществяване на дейността си. Системата за сигнализиране е
централизирана в гр. Гоце Делчев. Работи се на четирисменен
режим на 6ч. , тъй като се обслужва територията на четирите
общини. Най-отдалеченото населено място е на 60 км. с max време
за реакция до 30 мин.
4. Гражданска защита
Целите на Гражданска защита в общината са осъществяване
дейностите по защита на населението и националното стопанство
при бедствия, аварии и катастрофи.
Основните дейности, които изпълнява Гражданска защита в
общината, се заключават в:
- анализиране състоянието и готовността на дружествата и
предприятията за предотвратяване и ликвидиране на последствията
от бедствия, аварии и катастрофи в общината, и разработване
програми планове и мерки за повишаване на тяхната готовност;
- организиране и провеждане на превантивна дейност за
предо-твратяване и намаляване на вредните последствия от
бедствия, аварии и катастрофи;
- създаване и поддържане в готовност на органи за
управление и
формирования за извършване на спасителни и
неотложни аварийно възстановителни работи при бедствия, аварии и
катастрофи;

- планиране, организиране, ръководене, координиране и
контрол предоставянето и участието на формирования и средства в
спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Структурата на областно ниво е Дирекция “Гражданска
защита”.
На ниво община, задачите се организират от гл. инспектор,
който е в състава на дирекцията.Дейностите по Гражданска защита
в общината се ръководят от Постоянна общинска комисия към
Общинската администрация. Оперативната работа на комисията се
подпомага от щаб.

12

Създадените формирования по Гражданска защита в общината
са обезпечени с личен състав, средства за защита и техника. За
целта се използват ресурсите на основните дружества в общината,
както и предоставените за ползване материални средства
собственост на Гражданска защита.
5. Общински служби, свързани с прилагането
изискванията за планиране и устройство на териториите

на

Общинската служба, свързана с прилагането на изискванията
за планиране и устройство на териториите в Община Гоце Делчев е
Дирекция “ Устройство на територията”
Заплащат се такси за технически услуги, които се извършват
от Общинска администрация и обхващат дейностите във връзка с
териториалното и селищно устройство, архитектурата, кадастъра и
извън селищните територии, съгласно §3 от Допълнителни
разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и
юридическите лица, ползватели на услугата при предявяване на
искането или при извършване на услугата.
Освобождават се от такси за технически услуги държавните и
общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и
Българският червен кръст.
Размерът на таксите за технически услуги се определя въз
основа на необходимите материално-технически и административни
разходи по предоставяне на услугата.
Такси за технически услуги
Размерът на таксите за технически услуги се определя както
следва:
1.

за издаване на скица за недвижим имот – 15.00 лв.;

2.

издаване на скица с обхват по-голям от един имот – 20.00 лв.

3.

за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на
застрояване - 20.00 лв.;

4.

издаване на скица с обхват по-голям от един имот с указан
начин на застрояване – 25.00 лв.

5.

за презаверяване на скици, от издаването на които са
изтекли 6 месеца – 5.00 лв.;

6.

за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по
териториалното и селищното устройство - 10.00 лв. ;
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7.

за заверяване на преписи от документи – 5.00 лв.

8.

заверяване на копия от планове и документацията към тях 10.00 лв. ;

9.

за издаване на разрешение за поставяне на временни
съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други –
15.00 лв.;

10. за издаване на разрешение за строеж на нови сгради – 4 ‰ от
строителната стойност;
11. за издаване на разрешение за основен ремонт и
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях,
без строителни книжа – 15.00 лв.
12. За издаване на разрешения за ползване за строежи от
четвърта категория:
а/ частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V
и VІ клас и съоръженията към тях – 75 лева/кв.м., но не
повече от 1 500 лева.;
б/ жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради
и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до
5000 кв.м., или капацитет от 100 до 200 места за посетители
– 250 лева;
в/ производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни
места и съоръженията към тях – 250 лева;
г/ реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на
предназначението на строежите о тази категория – 250 лева;
д/ паркове и зелени площи до 1 хектар – 150 лева;
е/ вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта
категория с който не се засяга конструкцията им – 250 лева.
13. За издаване на разрешения за ползване за строежи от пета
категория:
а/ жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради,
сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до
1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетител – 125
лева;
б/ производствени сгради с капацитет до 50 работни места и
съоръженията към тях – 150 лева;
в/ строежи от допълващото застроявана, извън тези по шеста
категория – 100 лева;
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г/

реконструкция, преустройства, основен ремонт и смяна
предназначението на строежите от тази категория – 100
лева;

Срокът за извършване на технически услуги е пет дни. При
неспазване на този срок размерът на таксата за тях се намалява с 1
на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на
сто от пълния й размер. Към момента не се предлага експресно
издаване на документи по гореизброените технически услуги.

IV. ОБЩИНСКИ УСЛУГИ
А. ОБРАЗОВАНИЕ
1.Обща информация
В община Гоце Делчев има 15 училища от които само в общинския
център са: 3 средни /1 политехническа и 2 професионални
гимназии/, 3 основни, 1 помощно училище и 1 Дом за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителски грижи. Предучилищното
възпитание и подготовка на територията на общината се
осъществява в 1 детска ясла, 10 детски градини и в полудневни и
подготвителни групи в някои училища в селата.
• Бр. начални училища – 3
• Бр.основни – общо 9: в гр.Гоце Делчев (3) и в селата (6)
• Бр.средни – 2
- Природо-математическа гимназия (ПМГ) ”ЯНЕ САНДАНСКИ”,
гр.Гоце Делчев, ул.”Скопие” №4  0751/60306, 60332, e-mail pmg-gd@pirin.com,; http://www.pmg-gd.com
- Средно общообразователно училище(СОУ) “СВ.СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ” с.Брезница,  07529/2071 - директор, e-mail
sou_breznica@mail.bg, http://soubr.hit.bg
• Брой средни професионални училища – 2
НЕВРОКОПСКА
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ
(НПГ)
“ДИМИТЪР
ТАЛЕВ” гр.Гоце Делчев, бул.”Г.Делчев” №36  0751/60151 –
директор, e-mail - office@npg-gd
- ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (ПГ по МСС) “П.К.ЯВОРОВ” гр.Г.Делчев,
ул.”Симеон Радев” №6  0751/60461, 60463, e-mail –
pg_po_mss@abv.bg
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2. Очакван брой дипломиращи се ученици в средните
училища и гимназиите през учебната 2006/2007 год.
- ПГ по МСС “П.К.ЯВОРОВ”
- 127
- НПГ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
- 167
- ПМГ по МСС “П.К.ЯВОРОВ”
- 127
- СОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
- 22
Процент за завършилите средно образование, които записват повисша степен на обучение:
Наименование на средното
Учебна година
училище
ПМГ “Яне Сандански”
НПГ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ”
ПМГ по МСС “П.К.ЯВОРОВ”
СОУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Среден процент за общината:

2002/2003г
87%
52%
-

2003/2004г
67%
55%
-

2004/2005г
72%
60%
-

3. Технически училища в общината
Брой ученици в професионалните училища –
за 2006г.,
2005г.
2004г.
294уч.
317уч.
276уч.
Брой преподаватели в професионалните училища –
за 2006г.,
2005г.
2004г.
125
124
124
3.1.Неврокопска професионална
Талев” гр.Гоце Делчев
а) Сграден фонд:
- основна сграда - 2397м2
- помощна сграда -685 м2
- физ.салон – 325м2
б) Преподавателски състав
преподаватели

през

гимназия “Димитър

2005-2006год

:

68

в) Прием:
Специалност:
1. Счетоводна отчетност

2004/2005 год.
1 бр.паралелки

2005/2006 год.
1бр.паралелки

2. Икономическа информатика

1 бр.паралелки

2бр.паралелки

3. Конструиране, моделиране и технология на
облеклото от текстил

1 бр.паралелки

1 бр.паралелки

4. Производство на облекло от текстил

1бр.паралелки

1бр.паралелки
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5. Компютърна техника и технологии

1бр.паралелки

1бр.паралелки

6. Промишлена електроника

1бр.паралелки

1бр.паралелки

7. Машини и съоръжения в шевната и обувната
промишленост

1бр.паралелки

-

8. Електрически машини и апарати

-

1бр.паралелки

Общо /брой паралелки/

7

8

г) Разходи за обучение (на база часове/дни) - издръжка на
един ученик
Специалности по направления

І. Електротехника, електроника и
автоматика на машиностроене
1. Електронна техника
2. Компютърна техника и технологии
3. Промишлена електроника
4. Монтьор на машини, апарати, уреди
и съоръжения
5. Машини и съоръжения в шевната и
обувната промишленост
6. Монтьор на ел.машини, апарати,
уреди и устройства
7. Електрически машини и апарати
ІІ. Лека промишленост
1. Моделиране и конструиране на
облеклото
2. Технология на облеклото
3.
Конструиране,
моделиране
и
технология на облекло и текстил
4. Производство на
облекло от
текстил
ІІІ. Икономика и управление
1. Счетоводна отчетност
2. Стопански мениджмънт
3. Икономическа информатика
ОБЩО:

Издръжка 1 уч./в
лв./

Бр.парал
елки

Бр.уч-ци

195,10
195,10
195,10
195,10

4
2
2
1

93
53
52
19

18144,30
10340,30
10145,20
3706190

195,10

1

24

4682,40

195,10

1

23

4487,30

195,10

1

29

5657,90

170

4

94

15980

170
170

2
2

53
52

9010
8840

170

2

51

8670

136
136
136

5
1
3

127
25
73

17272
3400
9928

31

769

х

ВСИЧКО
лева

130264, 30

д) Придобили средно специално образование в училището:
Бр.ученици

Бр.ученици

Бр.ученици

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Специалности

1. Стопански мениджмънт
2.
3.
4.
5.

Счетоводна отчетност
Бизнес-администрация
Моделиране и конструиране на облекло
Технология на облеклото

-

26

25

19
23
-

20
20
27

26
25
28
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6. Електронна техника
7. Монтьор на машини, апарати, уреди и
съоръжения
8. Монтьор на ел.машини, апарати, уреди и
устройства
9. Радиотехника и телевизия
ОБЩО:

49
-

50
30

44
19

25

22

-

22
138

195

167

3.2. Професионална гимназия по МСС “П.К.ЯВОРОВ”
гр.Гоце Делчев
а) Сграден фонд:
- основна сграда
- 2308 м2
- помощна сграда
- 1924 м2
- физ.салон
– 758 м2
- учебен корпус “Мочура” - 1334 м2
- краварник
– 132 м2
- складове помещения
- 59 м2
б) Преподавателски състав 2005-2006год: 57бр. преподаватели
в) Прием:
Специалност:
1. Технология
изследвания

на

тютюна

и

тютюневите

2. Икономика на земеделското стопанство

2004/2005 год.
1 бр.паралелки

2005/2006 год.
1бр.паралелки

1 бр.паралелки

1бр.паралелки

3. Земеделец

1 бр.паралелки

4. Монтьор на селскостопанска техника

2бр.паралелки

2бр.паралелки

5. Оператор в производството на хляб, хлебни и
сладкарски изделия.

1бр.паралелки

1бр.паралелки

6. Сервитьор-барман

1бр.паралелки

1бр.паралелки

ОБЩО /бр.паралелки/:

6

7

г) Разходи за обучение (на база часове/дни) - издръжка на
един ученик според ПМС
Специалности по направления
1.
Технология
на
тютюневите изследвания
2.
Икономика
стопанство
3. Земеделец

на

тютюна

и

земеделското

Издръжка 1 уч.
-

Бр.парал
елки
5

Бр.уч-ци

-

4

97

-

-

3

64

-

109

ВСИЧКО
лева
-

18

4.
Монтьор
техника

на

селскостопанска

-

8

187

-

5. Оператор в производството на хляб,
хлебни и сладкарски изделия.

-

6

141

-

6. Сервитьор-барман

-

2

48

-

28

646

ОБЩО:

х

д) Придобили средно специално образование в училището:
Бр.ученици

Бр.ученици

Бр.ученици

2003/2004

2004/2005

2005/2006

1. Технология на тютюна и тютюневите
изследвания
2. Икономика на земеделското стопанство

17

13

12

25

22

26

3. Земеделец
4. Монтьор на селскостопанска техника
5. Оператор в производството на хляб,
хлебни и сладкарски изделия.
ОБЩО:

8
42
46

9
38
40

16
35
38

138

122

127

Специалности

4. Колежи/ университети в радиус от 200 км
В радиус от 200км около Община Гоце Делчев са академичните
центрове на гр.София, гр.Благоевград и гр.Пловдив.
Най-близкия колеж е «Балкански колеж по туризъм –
гр.Банско” с прием за 2006год. от 200 студенти в специалностите:
“Организация и управление на хотели и ресторанти”; “Организация
и
управление
на
туристическото
обслужване”;
“Бизнес
администрация”; “Икономика”.
5. Курсове за
организирани от:

квалификация

и

преквалификация,

а) Бюро по труда
гр.Гоце Делчев организира
при
доказана производствена потребност на различни курсове за
квалификация и преквалификация.
б) Бизнес Инкубатор – осъществява курсове за квалификация
и
преквалификация
по
туризма,
шивачество,
компютърна
грамотност, езиково обучение
в) НТС(Научно-технически съюз) организира и провежда
специализирани професионални курсове и обучения.
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В. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ)
”Иван Скендеров”, гр.Гоце Делчев
МБАЛ обслужва населението на общините Гоце Делчев, Сатовча,
Гърмен, Хаджидимово. Разполага с две болнични сгради и една
административна.
В структурата й са включени следните отделения:
• Реанимация
• АГ, Неонатология
• Хирургия
• Травматология
• Неврология
• Вътрешни болести
• Детско отделение
• Инфекциозно
• Нефрология
• Център за хемодиализа
• Клинична лаборатория
• Микробиологична лаборатория
• Рентгенология
МБАЛ разполага с 258 легла, като стойността на един леглоден е 3,60 лв.
Обслужващият персонал е както следва:
- Лекари - 47
- медицински сестри -104
- лаборанти - 15
- друг персонал - 90
За 2006 г. е сключен договор със ЗОК за 126 клинични пътеки.
2. Специализираната Хирургична Болница за Активно
Лечение (СХБАЛ) "Символ на надежда"
СХБАЛ "Символ на надеждата" е частна
клиника, с основен профил "Ендокринна Хирургия"
и се намира в гр.Гоце Делчев. Клиниката е
лицензирана от Министерство на Здравеопазването
на 27 Декември 2001г. В клиниката се прилагат
рутинно съвременни оперативни методики в
хирургията на щитовидната жлеза, като:
а/ Минимално инвазивна отворена шийна
хирургия;
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б/ Минимално инвазивна видео-асистирана хирургия на
щитовидната жлеза;
в/ Еднодневна хирургия на щитовидната жлеза;
г/ Задължително идентифициране и отпрепариране на гласовите
нерви
Клиниката е разположена на 1200 кв.м. полезна площ и има
изградена собствена компютърна мрежа, централна система за
медицински газове, централна вентилационна и климатична
система, собствен агрегат.
Приземен етаж, в който е разположена:
•
клинична и хормонална лаборатория BODIMED клон Гоце
Делчев;
•
стерилизационнен сектор, пералня, битови помещения,
котелно;
Амбулаторен сектор - разположен на партерния етаж състоящ се
от:
•
Регистратура;
•
Три напълно обзаведени консултативни кабинета и
хирургична манипулационна разполагащи с модерни
ехографски апарати и модулни работни места на фирма
"Lampertz", всяко едно с персонален компютър;
Рентгенов сектор - разполага с графичен рентгенов апарат и
oртопантомограф.
Стационар - разположен на втори етаж и състоящ се от:
•
две болнични стаи с по две легла, всяка една със
самостоятелен санитарен възел;
•
зала за посетители и почивка;
•
кухненски бокс;
•
битови помещения;
•
стая за дежурна сестра;
•
параклис;
Операционен блок + реанимационен сектор разположен на трети
етаж и състоящ се от:
•
две операционни зали /асептична и септична/,
оборудвани с климатик;
•
реанимация - две стаи с по две легла, напълно
оборудвани всяка със самостоятелен санитарен възел и
климатик;
•
складови помещения;
•
стая за дежурен персонал;
•
сектор за спешна хистодиагностика оборудван с криокът
+ микроскоп;
Административен сектор, находящ се на II-ри полуетаж.
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Апартамент за гостуващи лекари разположен на трети
полуетаж, обзаведен съобразно стандартите на ЕС.
Инсталационен етаж - Разположени в него климатични и
вентилационни машини.
3. “Медицински Център – 1” ЕООД
Медицински център-1, гр. Гоце Делчев, е общинско дружество и
осъществява доболнична специализирана помощ на населението от
четирите общини, в направленията:
Дерматология и венерология;
АГ
Гастроентерология
Детски болести
Неврология
Кардиология
Ортопедия и травматология
Очни болести
Психиатрия
УНГ
Хирургия
Пациентите се обслужват от 18 бр. лекари и 17 бр. медицински
сестри.
4. Център за спешна медицинска помощ.
Центърът за спешна медицинска помощ на територията на
гр.Гоце Делчев обслужва населението от четирите общини.
Разполага с 3 бр. специализирани автомобили и 32 души персонал.

C. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТДИХ
1.

Общината

Гоцеделчевската община предлага изключително разнообразни
места за любителите на природата. Край брега на Делчевска река се
намира природната забележителност Чинарбей (500 г., 24 м
височина). На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните
кестенови дървета Близнаците. Рибарникът край р. Места (3 км по
шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага
атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен
ресторант.
На територията на общината се намира живописният пролом на
р. Места Момина клисура, дълъг 25 км, който свързва Разложката с
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Гоцеделчевската котловина и отделя Пирин от Дъбрашкия дял на
Западните Родопи. Една много красива част от Народен парк
"Пирин" - Корнишкият, Брезнишкият и Каменишкият циркус, заемат
1487.2 ха от площта на общината. Тук е и природният резерват
Ореляк (758.1 ха - 751.5 ха горски и 6.6 ха пасищни площи),
известен с първичните си букови гори. Курортната местност Попови
ливади (1430 м н.в.) e удобен изходен пункт за Ореляк (2.30 ч сев.
по маркирана пътека) и билото на Дебели рид, ограждащ трите
циркуса. Oттук минава и международният плaнински маршрут Е-4
(Пиренеите - Пелопонес).
От гр. Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до
известния национален и международен туристически център Банско
(32 км). През местността Попови ливади (климатичен планински
курорт, 1430 м н.в.) по живописни планински пътища се стига до
самобитното с. Пирин (44 км), хижа Пирин (61 км), прочутия
Роженски манастир (79 км) и културно-историческия резерват
Мелник (80 км).
1.1. Хотели
Хотел “Неврокоп” ***
Хотелът се намира в центъра на гр.Гоце Делчев и
разполага с 19 единични стаи, 51 двойни и 12
апартамента,
дискотека, кафе-сладкарница, лоби бар, нощен клуб,
ресторант, ресторант-градина.
Контакти: ул. Михаил Антонов №1. тел:0751/2-69-50,
6-12-40. http://www.hotelnevrokop.com/,
email: hotelnevrokop@abv.bg

Хотел “Валентино” ***
Три звездният хотел “Валентино” се намира на
изхода на град Гоце Делчев и отстои на 800 м
от автогарата и центъра на града. Хотел
“Валентино” е с капацитет от 28 двойни и 3
тройни стаи, 2 стандартни и 1 президентски
апартамент. Хотелът предлага на своите гости
и: Ресторант с 200 места, Лятна градина,
Механа, Конферентна зала, Открит басейн,
Спортен център, Фитнес, Сауна, Тенис на маса,
билярд, Закрит и открит охраняем паркинг.
Контакти: гр.Г.Делчев, ул.Дунав-продължение,
тел. 0751/60750
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Хотел “Христов” ***
Хотела разполага с 50 места (16 стаи и 3
апатрамента),
ресторант, конферентна зала и бар.
Контакти: 2900 Гоце Делчев, ул. "Бяло море" 4,
тел: +359 / 0751 / 2 91 13, факс: +359 / 0751 / 2
90 13, mobile +359 0889230324
http://www.hhristoff.hit.bg
Комплекс “Барото” ***
Намира се на 3км от гр.Г.Делчев в посока за
гр.Доспат. Разполага с два апартамента и
20 двойни стаи, ресторант, фитнес, сауна,
открит басейн, паркинг, игрище за футбол и
волейбол.
Контакти: тел.0751/61221, GSM:089/7874360,
http://complex-baroto.domino.bg
e-mail: complex_baroto@mail.bg

Хотел “Маламовата къща – Майц” ** е с 30 легла и се намира в
центъра на гр.Гоце Делчев на ул. “Христо Ботев” № 25
Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул. Хр. Ботев 25, тел: 0751/ 61230; 61231,
факс: 0751/ 61 232, моб. 0888/ 314 825; 0899/ 163 950;
maiz@goicenet.net, www.goce.net/maiz
Хотел “Егея” ** разполага с 20 места за настаняване, ресторант и
ресторант-градина.Намира се в центъра на гр.Г.Делчев,ул.Търговска 7
Хотел “Булгартабак” се намира в курортната местност “Попови ливади”,
Южен Пирин, на 18 км от гр.Г.Делчев. Разполага с 46 легла. 60529, 60530

1.2.Туристически
гр.Г.Делчев

агенции

с

представителства

в

 Туристическа агенция “Оазис – А”
Благоевград, ул. “Хр. Смирненски”9, тел. 073-833058, факс: 073-887278,
е-mail: oazis@avala.bg
Офис гр.Гоце Делчев – ул.Илия Батаклиев 5, тел.0751/61007
 Туристическа агенция Астрон-С
Представителство гр.Г.Делчев – ул.Солун №20, тел. 0751/23041
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2. В района
Село Делчево

Изглед от с.Делчево

Архитектурен резерват. Намира се над град Гоце
Делчев, на 8 км в Пирин планина. Жителите му
са около 75 души. Голяма част от къщите се
купуват от жители на град Гоце Делчев и други
градове, реставрират се и се превръщат в
прекрасно място за живеене и отдих. Има
прекрасни условия за развитие на "селски
туризъм".
Село Ковачевица

Намира се на 25 км от град Гоце Делчев в Родопите.
Това е архитектурно-исторически феномен, оценен
като уникално архитектурно наследство, заедно със
създадената строително-архитектурна школа в
Югозападните Родопи с център и най-ярък
представител - с.Ковачевица. Почти всяка къща в
Ковачевица има нещо типично, която я отличава от
съседните жилища и я изявява като самобитна
творба на народната архитектура. Някои къщи са високи 3-4 етажа,
с издадени навън горни етажи. Ковачевица е притежавала
изключително за времето си благоустройство. Улиците са застлани с
калдаръм, по който е минавала канализацията. Съществува и
водопровод, който захранва обществените чешми. Повечето от
къщите понастоящем са реставрирани, като са спазени старите
традиции. В селото живеят повече от 60 души от София и други
градове, закупили и реставрирали къщи. Селото е известно като
"българският Холивуд", заради многото филми които се снимат в
Ковачевица.
Къща в
с.Ковачевица

Село Лещен

Къща в с.Лещен

Селото също е обявено за архитектурен
резерват. Голяма част от къщите са
реставрирани и пригодени за "селски
туризъм". Посещава се от много туристи от
страната и чужбина.
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Разположено е на 17 км от град Гоце Делчев,
на пътя водещ до с. Ковачевица.
Село Долен
Архитектурен резерват. Тесните калдъръмени
улички и характерните му стари къщи, изградени
във възрожденски стил са крайно интересни.
Къщите са строени с типично еркерно наддаване
на втория и третия етаж и с вътрешно
устройство, доближаващо се до възрожденските
къщи в други селища на страната. Някои от
таваните са украсени с резби.
Интересна е построената през 1837 год. черква с
Къща в с.Долен
чудната си резба, дело на майстори-самоуки.
Намира се в Родопите, на 25 км от град Гоце Делчев по посока на
с.Сатовча.

V. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
A. ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
1. Банки в гр.Гоце Делчев
Bulgarian Post Bank
ул.Илия Батаклиев 2
Tel: +359-751/60341, 69500
www.postbank.bg
Central Co-Operative Bank
ул.Бяло море 13, Tel: +359-751-60205, факс 0751/60204
www.ccbank.bg
DSK Bank
ул. "Търговска" №3, Tel:
0751/60782
www.dskbank.bg

+359-751-60783, 60787, факс

Hebros Bank
Ул.Царица Йоанна 12 , Tel: +359-751-60122
www.hebros.bg
United Bulgarian Bank
Ул.Търговска 32, Tel: +359-751-60838
www.ubb.bg
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BulBank
Ул.Христо Ботев 22, Tel:
www.bulbank.bg

+359-751-60202, 60203

Express Bank
Ул.Търговска 3, Tel: +359-751-60212, факс 0751/60218
www.sgexpressbank.bg
FIBank
Ул."Ал.Стамболийски"1
Tel: +359-751-60206,60208 факс: 0751 / 60 209
www.fibank.bg
DZI Bank

ул. "Полковник Дрангов" № 4, Tel: +359-751-60397
www.dzibank.bg/
ЕIBank
Ул.Търговска 7, Tel:+359-751-60226, 60225
www.eibank.bg
HVB Bank Biochim
Ул.Търговска 25, Tel: +359-751-60228, 60229
www.biochim.com
Raiffeisen Bank
Ул.Бяло Море 4, Tel:
www.raiffeisen.bg

+359-751-61322, факс 0751/60024

2.Застрахователни и презастрахователни дружества
Allianz Bulgaria Insurance and Reinsurance Company
Гр.Гоце Делчев, ул.Търговска 11, Tel: +359-751-60497
www.allianz.bg
Bulstrad Insurance and Reinsurance Company
Ул.Царица Йоанна 23, Tel/Fax: +359-751-60143
www.bulstrad.bg
DZI - State Insurance Institute

ул. "Полковник Дрангов" № 4, Tel:+359-751/60037
www.dzi.bg
Armeec Insurance and Reinsurance Company
ул."Бяло море" № 13, Tel: +359-751-60891,
www.armeec.bg

27

Evroince Insurance Company
Ул.Христо Ботев 16, Tel:
www.euroins.bg

+359-751-60391, 61050

Vitosha Insurance and Reinsurance Company
Tel: +359-751-61129
www.vitosha.bg

3. Пенсионно осигурителни дружества
POC Doverie
Ул.Христо Ботев 10, Tel:
www.poc-doverie.bg

+359-751-61027

B. ЖИЛИЩНИ РАЗХОДИ
1. Цени за покупка на къща/ апартамент
В зависимост от района, през 2006г. пазарната цена на 1 м2
застроена площ ново строителство варира от 320 до 550 euro.
/източник – D&D Агенция за недвижими имоти,гр.Г.Делчев,
ул.Сестри Дукови 11/
2. Наеми
Среден наем за къща/апартамент е в рамките на 75 -150 euro
/2006год.
/източник
–
D&D
Агенция
за
недвижими
имоти,гр.Г.Делчев, ул.Сестри Дукови 11/
С. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА И КЛИМАТ
Пирин планина и долината на река Места попадат в
преходносредиземноморската климатична област. В самата Пирин
планина настъпват съответни изменения на средиземноморските
влияния под въздействието на височинните пояси, очертаващи три
климатични подобласти:
Долина на река Места
Среднопланинска
Високопланинска

до 1000 м н.в.
от 1000 до 2000 м
над 2000 м

Разнообразните релефни форми оказват влияние върху режима
на температурите и влажността на въздуха, скоростта на вятъра и
валежните количества.
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Средната скорост на вятъра в района на града е около 0.8
м/сек, а котловинният характер на местността обуславя наличието
на много голям брой дни с безветрие - средно 72% от дните през
годината.
Средната годишна температура е 11.3-11.5оС, средната
януарска е -2оС, а средната юлска - 19оС.
Средните годишни суми на валежите тук са между 620-780 мм,
като максимумът е през зимата (вторичен - през есента). Месецът с
максимални валежни суми е ноември, а най-сух е август.
Около 150 са дните през годината, подходящи за земеделски
работи на открито и туризъм.
D. ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
На територията на община Гоце Делчев поддържането на чистотата
се извършва в три основни направления:
- сметосъбиране и сметоизвозване
- поддържане чистотата на районите за обществено ползване;
- обезвреждане и поддържане на депата за битови отпадъци.
Разходите, които се заделят в общинския бюджет по 3-те
направления са в размер на 7%.
От 1.01.2001 г. влезе в експлоатация новото депо за твърди
битови отпадъци (ТБО) в гр. Гоце Делчев. Депото е с капацитет от
99 860м3, изградено е на площ от 52 дка, като се прилага
технология на санитарно депониране – чрез запръстяване. Към
2006год.
Съоръжение от такъв тип, отговарящо на всички
европейски и световни стандарти, се направи за първи път в
Република България -1996. Наблюденията, които се извършват от
специалисти в тази област - от МОСВ - София, ИАОС - София, и
РИОСВ - Благоевград, показват, че депото работи добре и
изпълнява всички изисквания и цели, за които е изградено.
Към 2006г. депото е експлоатирано на 72% от капацитета.
Подготвя се проект за рекултивация на първа клетка и проектиране
на втора клетка на депото за ТБО.
За закриване на старото сметище, което е в непосредствена
близост с новоизграденото, има изготвен работен проект,
актуализиран през 2001 г. Актуализирани са тахиметричната снимка
и предвидените строително-технически мероприятия. Продължава
процесът на почистване и отстраняване на изоставени и замърсени
бивши сметища. Рекултивираха се терени на територията на селата
Мусомище, Борово и Буково.
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Изграждането на инсталация за обезвреждане на опасни
болнични отпадъци е в програмата на община Гоце Делчев и при
намиране на подходящо по вид и размер финансиране този обект
ще бъде изграден. Засега опасният отпадък се депонира в ново
депо, което е максимално защитено и не се допуска изтичане на
опасен инфилтрат в подпочвените води. Инсениратор
След проведени процедури по ЗОП дейностите по депониране на
отпадъците са отдадени на фирми както следва:
1. сметосъбиране и сметоизвозване- фирма “ШЕЛЕ”-гр.София;
2. поддържане на чистотата на районите за обществено
ползване- фирма Астер С- гр.Гоце Делчев;
3. Депониране на отпадъци- фирма “РЕПАК”-гр.София;
Освен община Гоце Делчев, депото обслужва и съседните три
общини – Сатовча, Гърмен и Хаджидимово, като те (общините)
заплащат такса за депониране на отпадъци на Община Гоце Делчев.
Схемата за сметосъбиране и сметоизвозване е два пъти
седмично. Сметосъбирането се осъществява със специализирана
сметосъбирачна техника, съдовете са тип Бобър, кофи тип Нева и 4кубикови големи контейнери.

VI. КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
А. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Електроснабдяването
на
общината
“Електроразпределение София област” АД

се

извършва

от

Цени на енергия за битови нужди
Зони в денонощието
Дневна
Нощна

Месечно
потребление
До 75 кВтч
Над 75 кВтч
Цялото
потребление

Цена (лв./квтч)
0.098
0.174
0.093

Цени на електроенергия за стопанска и обществена дейност
Начин на
измерване

Зони в
денонощието

С три скали

Върхова
Дневна
Нощна

Цена (лв./квтч)
Ниво на напрежение
Ср.Н
НН
0.144
0.190
0.089
0.118
0.055
0.072
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С две скали

Дневна
Нощна

0.114
0.055
0.109

С една скала

0.152
0.072
0.145

Цени за присъединяване на обекти на потребители към електропреносната и
електроразпределителните мрежи
Цена (с ДДС)

Група
потребители
1
2
3
4
5
6
7
8

Присъединявана
мощност (в кВт)
до 6
от 7 до 15
от 16 до 50
от 51 до 100
от 101 до 200
от 201 до 500
от 501 до 1000
над 1000

За един допълнителен
За дължина на
метър дължина на
захранващо трасе
захранващото трасе над
до 25м (лв)
25 м (лв./м)
444
26
696
26
2316
26
5880
40
9600
40
21360
59
42270
59
Индивидуален проект

В. ПРИРОДЕН ГАЗ
На територията
газопреносна мрежа.

на

общината

все

още

няма

изградена

С. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Далекосъобщителните услуги от фиксираната телефонна мрежа
в Община Гоце Делчев се осъществява чрез 4 бр.аналогови селищни
автоматични телефонни централи (АТЦ) - в селата Брезница,
Корница (обслужва и с.Лъжница), Буково и Баничан (обслужва и
с.Господинци) и една възлова АТЦ в Общинския център, която
обслужва гр.Гоце Делчев и селата Мосомище, Борово, Делчево и
Добротино. Преноса от селските АТЦ към възловата АТЦ е изцяло
аналогов,а между възлова АТЦ и цифрова АТЦ - Благоевград е 100%
цифров.
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Цената за откриване на нов фиксиран телефонен пост съгласно
“Цени на услугите на БТК” е 70лв., (при срок за откриване –
нормален 15 дни и експресно - < от 15 дни), като се наблюдава
рязко нарастване на заявките за нови телефони по време на
станалите традиция Великденски и Коледни промоции на БТК.
Месечните абонаменти варират от 6,50лв. до 20лв. с вкл.
минути за селищни и междуселищни разговори.
За бизнес клиенти се предлагат различни бизнес планове,
съобразени с нуждите на фирмите:
-

-

Бизнес план “БТК ОФИС”- стойността на месечната такса варира
от 35лв. до 85лв. /с включени минути за селищни и
муждуселищни разговори от 300 до 1000 мин./
Бизнес план “БТК ПЛАНЕТА”- Бизнес план за отстъпки от цени на
международни разговори към избрани дестинации. Специално
създаден за бизнес клиенти, които провеждат повече
международни разговори.

Територията на града и общината има покритие на сигнал от
мобилните телефонни оператори “Мtel”, “GloBul” и “Vivatel”.
Интернет в общинския център и селата се доставя ефирно и по
кабел от “Гоце НЕТ” ООД (http://www.goce.net, тел.0751/61218,
60217) , “Пирин Ком” (www.pirin.com), “БТК”. Фирмите предлагат
диференцирани планове за бизнес клиенти и абонати при скорост от
92kbps до 2048kbps и цена на месечна такса от 10 до 100лв.
ADSL интернет се доставя от БТК.

D. ВОДОСНАБДЯВАНЕ
“Водоснабдяване и канализация” – област Благоевград,
обслужва водоснабдителната и канализационна мрежа на 11
населени места на територията на общината. Три са основните
водоизточника, от които се доставя питейна вода за населението каптаж м.”Туфча”, каптаж м.”Бараката”, каптаж м. “Папаз чаир”.
Водоподаването към водопроводната мрежа на гр.Гоце Делчев
в пиков момент от денонощието достига до 472 л/с, което е напълно
достатъчно за покриване на нуждите на всички потребители
В експлоатация са следните видове и метражи тръби за
водоподаване:
- стоманени с обща дължина 21 774 м;
- етернитови (азбестоциментови) с обща дължина- 31 096 м;
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- полиетиленови тръби с обща дължина 5 615 м.
Общата дължина на водопроводната мрежа на гр.Гоце Делчев е
61 075 м. Загубите на питейна вода са около 30%, поради износени
и остарели тръби.
Пуснатата в експлоатация през 2006г. пречиствателната
станция за питейни води работи на 24 часов режим, като с нейното
функциониране се пречиства водата за над 30 хиляди жители от
общината и част от селата на община Гърмен.
Цени на водата (2006г.):
За Търговски дружества
За битови нужди

0,91 лв/куб.м.
0,72 лв/куб.м.

Е. КАНАЛИЗАЦИЯ
Степента на изграденост на канализационната мрежа в
общината е 95%. Предстои да се довърши изграждането на
канализация в участъци в селата Делчево, Добротино, Брезница.
Канализационната система основно е смесена, с обща дължина от
60 км., като основният материал на тръбите е бетон.
За намаляване на хидравличното натоварване по време на
дъжд са изградени преливници. Към настоящият момент Главният
външен канализационен колектор на гр.Гоце Делчев е изграден
частично. Предстои изграждане на Пречиствателна станция за
отпадни води по Програма ИСПА на ЕС.

VII. ТРАНСПОРТ
1. Магистрали и пътища
Изградената пътно-шосейна мрежа
включва общо 80 км. пътища, като
от тях, републиканската пътна
мрежа е представена от:
- Път І клас – “Симитли – РазлогБанско- Гоце Делчев -ГКПП
Илинден” - с обща дължина на
пътя
на
територията
на
общината от 25 км.
- Път ІІ клас – “Петрич – Гоце
Делчев – Сатовча – Доспат” - с
обща дължина на пътя на
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територията на общината от 24
км.
Общата дължина на четвъртокласната пътна мрежа на територията
на общината е 31км.
С най-голямо значение и съответно най-голямо натоварване е
пътят “Симитли – ГКПП Илинден”, който освен че свързва
общинския център гр.Гоце Делчев и общините Гърмен, Сатовча и
Хаджидимово с областния център гр.Благоевград осигурява и
връзка с Република Гърция.
Средната гъстота на пътната мрежа за общината е 24 км/100
кв.км., при средна гъстота за областта от 26 км/100кв.км, което е
относително приемливо предвид факта, че общината е на
дванадесето място по големина но територията, от общо 14 общини
в областта.
2. Железопътни линии
На територията на общината няма изградена железопътна
мрежа. Най-близките жп точки са с.Добринище – 42км. (крайна
гара на теснолинейния жп -път Септември - Добринище) и
гр.Сандански – на 65км. Няма изграден контейнерен терминал.
3. Летища
На територията на Община Гоце Делчев няма действащи
летища, но чрез шосейните си пътища има достъп до националните
летища, сертифицирани от международните институции, а след
отварянето и пускане в действие на ГККП Илинден и до
международните летища Кавала и Солун в Р Гърция. Пистите и
техническото оборудване на летищата позволяват кацането и
излитането на основните типове пътнически и товарни самолети по
всяко време на денонощието, както и тяхното техническо
обслужване.
На територията на общината има изградено военно летище,
което не се използва от 1993 год. Летището е собственост на МО,
като общината е предприела стъпки за превръщането му в
гражданско летище за обслужване на бизнеса, туризма и селското
стопанство.
Разстоянията до летища са:
1. България
Летище "София" – 230 km

Летище "Варна" – 590 km

тел: (02) 937 20 63
факс: (02) 937 20 10
е-mail: public@sofia-airport.bg
www.sofia-airport.bg

тел: : (052) 500 834
факс: (052) 500 830
е-mail: office@varna-airport.bg
www.varna-airport.bg
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Летище "Пловдив" – 180 km

Летище "Бургас" – 480km

тел: (032)601122
факс: (032)601124
е-mail: pdv@mail.bg

тел: (056) 870 201
факс: (056) 870 203
е-mail:operation@bourgasairport.com

2. Република Гърция
- летище Кавала, Р Гърция – 120 км. през ГКПП Илинден
Летище " Kavala International Airport
"Megas Alexandros""
тел: : +30 25910 53271, 53272, 53119
факс+30 25910 53280
е-mail: kakvatl@otenet.gr

- летище Солун, Р Гърция - 287 км. през ГКПП Илинден
Летище " Tessaloniki International
Airport "Macedonia""
тел: : +30 231 473700 / 2310 473312
факс+30 2310 475555
е-mail: kacmtl@otenet.gr

4. Водни пътища
В Гоце Делчев няма действащи пристанища, но чрез шосейните
си връзки има достъп до националните речни и морски пристанища,
сертифицирани от международните институции, а така също и до
близките пристанища на Бяло море в Р Гърция.
Разстоянията до основните пристанища са:
морски
Пристанище "Варна"
тел: (052) 69 25 08
факс: : (052) 69 23 08
е-mail: tihomir@port-varna.bg
http://port-varna.bg

Пристанище " Бургас "
тел: (056) 84 22 61
факс: :: (056) 84 01 56
е-mail: ivanov@port-burgas.com
: www.port-burgas.com

-пристанище Варна - 590 км

-пристанище Бургас - 480 км
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Пристанище " Солун "
тел: +30-2310-444.598
факс: +30-2310-444.585
е-mail: mr-thess@the.forthnet.gr
http://www.thessalonikimarina.gr

Пристанище " Кавала "
тел: +30 2510 223716, 224967
факс: +30 2510 223628
е-mail:
http://www.yen.gr/ports/Html_Fil
es/m_234.asp

- пристанище Солун, Р Гърция - 287 през
ГКПП Илинден

-пристанище Кавала, Р Гърция – 120 през
ГКПП Илинден

речни
Пристанище " Русе "
тел: (082) 825 149
факс: (082) 825 148
е-mail: : pk@elits.rousse.bg
http://www.port.rousse.bg
Пристанище " Лом "
тел: : (0971) 4 22 08
факс: : : (0971) 2 69 31
е-mail: port@lom-bg.com
http://port.lom-bg.com

-пристанище Русе - 480 км

-пристанище Лом - 365 км

5. Автомобилен превоз
Пътнически и товарен превоз на територията на общината се
осъществява от фирма “Динамо” АД, и от най-големите строителните
фирми “БКС” ООД, “Шербетов М” ООД, “Сградостроител”, които
разполагат средно с по 5-10 товарни автомобили от 10/25 тона.
Вътрешния превоз /в страна/ и международния превоз се извършва
от спедиторски и транспортни фирми, местни от Благоевград и
София.
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На територията на община Гоце Делчев фирмите, които предлагат
таксиметрови услуги са:
1. “ОК Такси”, адрес: ул.”Пирин”№21, тел.6 08 08, средна цена за
км. пробег- 0,60 ст.
2. “Стели Такси”, адрес: ул.”Никола Мангушев” №1, цена на км.
пробег 0,54ст.-дневна; 0,59 ст.-нощна
6. Куриерски услуги
Куриерските услуги в страната и чужбина се осъществяват от:
 “SPEEDY ЕXPRESS” - ул.”Бяло море” 26, тел. 0751/60963
 “DHL Express” - ул.Христо Ботев 15, тел.0751/61206,
http://www.dhl.bg
 “InTime” – тел.0751/60110, www.intime.bg
 Еконт Експрес – гр.Гоце Делчев, ул.Александър Стамболийски
6, http://www.econt.com
7. Митнически услуги.
На територията на Община Гоце Делчев функционира
Митническо бюро, което осъществява митнически контрол и надзор.
Средният брой на документите, които се обработват на ден е 43.
Адрес: кръстовището на бул."Г.Делчев" - продължение и "Панаирски
ливади",
тел. (0751) 2 89 42 , 2 32 91,
Е-mail:cust-gd@goce.net

VIII. МЕСТНИ ДАНЪЦИ
1. Видове данъци и такси.
В България данъчната система е централизирана, като
местните власти имат правото сами да определят местните данъци и
такси.
В общинските бюджети постъпват приходите от следните местни
данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. пътен данък.
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Размерът на местните данъци се определя със закони приети от
Народното събрание на Република България.
Местните такси които са определени за събиране на
територията на Община Гоце Делчев са:
1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери, общежития и други общински
социални услуги;
4. за добив на кариерни материали;
5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места;
8. туристическа такса;
Местните такси, както и техния размер се определят ежегодно
със Решение на Общински съвет гр.Гоце Делчев. Таксите се
заплащат в обособен офис – “Приходи от местни данъци и такси”
към общината.
2. Такса за битови отпадъци
Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите
отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се
определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Ежегодно, Общинският съвет определя размера на таксата на база
промил, който е различен за отделните населени места, върху
данъчната оценка на имота.
Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване
3. концесионера - при предоставяне на особено право на
ползване – концесия.
3. Такса за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, площади, улични платна и терени с друго
предназначение
Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични
платна, места, върху които са организирани пазари (чрез общинско
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дружество “Общински пазари”, тържища, панаири (традиционен
ежегоден панаир), както и терени с друго предназначение, които са
общинска собственост.
Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица
ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират
терените.
Таксите се определят както следва:
ПОКАЗАТЕЛИ

общо

такси

наем

услуг
и

0.90

0.40

0.30

0.20

1.40

0.50

0.60

0.30

І. Продажба на селскостопанска продукция за ден
Маса – 1,5 кв. – център
производител
на
ССП
(селскостопанска
продукция)
- фирма – непроизводител на ССП
2. Маса – 1,5 кв. – странична
- производител на ССП
- фирма – непроизводител на ССП
3. Допълнително заето място пред съоръжение –
кв.м./ден
ІІ. Продажба на селскостопанска продукция за
месец
1. Маса – 1,5 кв. – център
- производител на ССП
- фирма – непроизводител на ССП

0.80
1.05
0.30

0.40
0.40
-

0.20
0.45
-

0.20
0.20
0.30

18.60
26.20

6.00
7.20

8.80
15.2
0

3.80
3.80

2. Маса – 1,5 кв. – странична
- производител на ССП
- фирма – непроизводител на ССП

17.00
23.00

5.00
7.20

8.00
13.6
0

4.00
2.20

1.00
7.10
20.60

0.40
3.50
7.00

0.40
2.40
9.60

0.20
1.20
4.00

11.00
19.20

-

7.60
15.2
0

3.40
4.00

8.60
17.20

-

6.60
13.2
0

2.00
4.00

3.70

-

3.00

0.70

ІІІ. Продажба на промишлени стоки
1. За 1 кв.м. – ден
2. За 1 кв.м. – за осем пазарни дни
3. За 1 кв.м. – за месец
ІV. За ползване на място и съоръжение по договор
за повече от един месец, но не повече от три
месеца
1. Наем на маса за продажба на ССП за 1,5 кв.м. –
център
- производител
- фирма – непроизводител
2. Наем на маса за продажба на ССП за 1,5 кв.м. –
странична
- производител
- фирма – непроизводител
V. Базисна наемна цена на 1 кв.м. площ при
ползване на павилиони, собственост на “Общински
пазари” за месец
1. За търговска дейност
VІ. Базисна наемна цена на 1 кв.м. при ползване на
павилиони,
собственост
на
физически
или
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юридически лица за месец
1. За търговска дейност
VІІ. Други услуги
1. Продажба на стоки от товарен автомобил или
ремарке за ден
2. Продажба на стоки от лек автомобил за ден
3. Ползване на място за продажба на автомобили
за ден
4. Ползване на паркинг за час
5. Ползване на място за изнесени маси и столове
пред заведения за обществено хранене – маса на
месец
6. За ползване на измерителни уреди
7. Ползване на търговска площ пред магазини –
кв.м./ден
VІІІ. За продажби на животински пазар
1. Едър рогат добитък брой/ден
2. Дребен рогат добитък брой/ден
3. Продажба от товарен автомобил или ремарке
брой/ден
4. Продажба от лек автомобил брой/ден
5. Продажба от кола с впрегнат добитък брой/ден

2.00

-

1.70

0.30

9.20

4.20

2.00

3.00

4.00
1.00

2.00
-

1.00
-

1.00
1.00

0.20
3.30

2.60

-

0.20
0.70

0.50
-

-

-

0.50
-

0.90
0.25
3.00

-

0.40
0.10
1.00

0.50
0.15
2.00

1.00
1.00

-

0.20
0.20

0.80
0.80

4. Услуги по гражданско състояние.
За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат
следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници – 2.00 лв.;
2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена –
1.00 лв. ;
3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за
раждане или акт за смърт – 1.00 лв.;
4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или
за граждански брак, както и за повторно издаване на
препис-извлечение от акт за смърт – 1.50 лв.;
5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 1.50
лв.;
6. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 1.50
лв.;
7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения
за постоянен или настоящ адрес – 1.00 лв.;
8. за заверка на покана-декларация за посещение на
чужденец в Република България – 7.00 лв.;
9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в
Република България на лице, живеещо в чужбина, на което
родителите или един от тях са от българска народност –
2.00 лв.;
10. за легализация на документи по гражданското състояние
за чужбина – 3.00 лв.;
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11. за всички други видове удостоверения по искане на
граждани – 1.00 лв.;
12. за преписи от документи – 1.00 лв.
Срокът за издаване на документите е от 1 до 5 дни.
Общинският съвет не е приел цена на услугата при експресно
издаване на документи.
5. Разрешителни и лицензи
За разрешения за търговия с тютюневи изделия и лицензии за
търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и
спиртни напитки се събира първоначална такса за издаване на
разрешението или лицензията и годишна такса за упражняване на
дейността в размери:
1. търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за
тютюна и тютюневите изделия, както следва:
2. складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на
продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки
3. търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и
спиртни напитки
4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и
развлечения
5. временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт,
дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни
кампании на фирми и други подобни - дневна такса за
упражняване на правото
6. Такси за добив на кариерни материали:
Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен
материал върху брутния добив на куб. м. или на тон:
1. по регистрите на производството, които всяка кариера води
задължително;
2. по количествата във временните или еднократните
разрешения за добив на кариерните материали.
3. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 0.70 лв./м3.;
4. за пясъчно- глинести материали за производство на тухли,
керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка - .0.50
л/м3;
5. за глина - 0.60 лв./м3;
6. за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни,
еруптивни, пясъчни и други скали- 0.60 л/м3;
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7. за обикновени камъни от варопясъчници, варовици,
травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупчести
варовици, конгломерати и други за вътрешна и външна
облицовка- 0.65 л/м3;
8. за варовици, мергели, калцити за добиване на вар- 0.50
лв/м3;
9. за камъни за добиване на:

а) павета - 0.60лв/м3;
б) валяци, воденични камъни, точила, брусове- 0.90 лв/м3;
в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди,
мергели, мрамори и други от седиментни скали - 0.65 лв/м3;
г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити,
базалти, диорити, риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали 0.65 лв/м3;
д) плочи за тротоари и покриви- 0.50 лв/м2.

7. Други такси :
№
Вид услуга
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Издаване на заверен препис-извлечение от решения,
протоколи и други
Издаване на удостоверение от общ характер.
Издаване на служебна бележка
Издаване на удостоверение за наличие или липса на
задължения към общината
Копирни услуги
Декларация за картотекиране
Издаване на настанителна заповед за жилище, терен
или помещение
Издаване на заповед за определяне на наем за жилище,
анекс към договор за наем
Договор за отдаване под наем /типов/
Издаване на дубликат на диплома:
- за завършен клас;
- за основно образование;
- за средно образование
Заверка на копие от актове, договори, заповеди,
решения, протоколи и други документи
Попълване приложение на данъчни декларации
Изготвяне на образец УП-2
Изготвяне на образец Обр.30
Одобряване на екзекутивна документация

ЦЕНА
1.00 лв./стр.
2.00 лв./бр.
0.50 лв./бр.
2.00 лв./бр.
0.20 лв./стр.
1.00 лв./бр.
0.50 лв.
0.50 лв.
0.50 лв.
2.00
3.00
5.00
0.50

лв.
лв.
лв.
лв./стр.

1.00 лв./бр.
1.00 лв./бр.
1.00 лв./бр.
от 20.00 до 100.00
лв.
/спрямо
стойността
на
обекта/
Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от 20.00 лв./бр.
ЗУТ за строежи, изградени до 07.04.87 г.
Удостоверение за реално обособени части на сгради/ 20.00 лв./бр.
чл.202 от ЗУТ/
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№
Вид услуга
18.

ЦЕНА

Удостоверение за отстояние на търговски обект от
здравно, детско и учебно заведение

20.00 лв./бр.

IX. ФИРМИ
1. Брой регистрирани фирми.
Броят на регистрираните фирми в Община Гоце Делчев (данни от
регистър Булстат 2005г.) – 3648 фирми.
Брой на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
в Община Гоце Делчев според броя на заетите лица:
Данни:НСИ, 2005год.

Община
Гоце
Делчев
Област
Благоевград

Микро
фирми (до
10 заети)
1057

Малки
фирми
(11-50)
72

Средни
фирми
(51-100)
14

От
101250 заети
лица
9

Големи
фирми
(251+)
5

Общо
брой
фирми
1157

9796

803

163

107

29

10898

2. Основни данни за структуроопределящите фирми на
икономиката на територията на община Гоце Делчев.
2.1 Текстилна промишленост
Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;

Данни за фирмата
“ПИРИН ТЕКС” ЕООД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Драма» №50
+359 751 60506; 69113
+359 751 60509
info@pirintex.com

Бертрам Ролман

кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;

Завършено специално техническо образование, 19г.
управител на фирма “Катерина” – гр.Катерини,
Гърция, 13г. управител на “ПИРИН ТЕКС” ЕООД
гр.Гоце Делчев

владеене на чужд език
(говоримо/писмено)

немски, гръцки, английски, български
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Лице за контакт

Бертрам Ролман

*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език
(говоримо/писмено)
Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт

Усвоени технологии и
технологични възможности

Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;
владеене на чужд език
(говоримо/писмено)

1993
Лека промишленост, шивашко производство
Производство и реализация на облекло
Класически мъжки сака
Класически мъжки панталони
Мъжки спортни панталони
Съвременно машинно оборудване, необходимо за
производството на мъжко облекло:
CAD: Градиране, оптимизиране на матриците,
плотиране;
CAD-Кроялно: машини за автоматично разкрояване:
Assyst – Bullmer, Veit- маси за напасване на каро,
фиксир-преси Kannegieser;
Цех “Шивален” : шевни машини и автомати с
марки: Duerkopp, Juki, Pfaff, ASS, Conti Completti,
Strobel и др.;
Цех “Гладачен” – Brisay, Indupress, Veit, Pridal;
Собствена марка – Rollman Fashion
100 % частна собственост – Rollman and Partner
Fashion Management GmbH - Germany
2400
90%
100%

Данни за фирмата
“ДЖАМП” ООД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Драма» №50
+359 751 60356
+359 751 60357

Емануил Гулгудинас

гръцки, английски, български
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Лице за контакт
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език
(говоримо/писмено)

Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;
владеене на чужд език
(говоримо/писмено)
Лице за контакт
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
писмено)
Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл

Борислав Алмишев
Икономическо образование
Финансов директор
Гръцки език

2000
Лека промишленост, шивашко производство
Производство на облекло, шиене на ишлеме
Изделия от трикотаж
Фирмата разполага със съвременно машинно
оборудване, необходимо за
производството на облекла
100 % частна собственост
110
96%
70%

Данни за фирмата
“ОРАДЕН” ООД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Враня» 4
+359 751 60255
+359 751 60255
oraden@gocenet.net
www.oraden93.com
Костадин Василев Орасов
Висше образование – инженер химик
30 години професионален опит
италиански - говоримо
Ана Георгиева Даскалова
Висше образование – икономист
4год. стаж като счетоводител

1993
Лека промишленост, шивашко производство
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Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Извършване на шивашки услуги на ишлеме – шев на
горни части за обувки (саи) и стелки
100% работа на ишлеме - саи и стелки
няма
100 % частна собственост
180
70 %
80 %

2.2. Обувна промишленост
Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;

Данни за фирмата
“ПИЕРИК” ООД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Панаирски ливадипродължение»
+359 751 60631,60635
+359 751 60633
pierik@mbox.contact.bg
www.pierikshoes.com
Маргарита Симеонова

владеене на чужд език
(говоримо/писмено)
Лице за контакт
Маргарита Симеонова
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език
(говоримо/писмено)

Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие

1994
Лека промишленост - обувна
Производство на обувки
Manufacturing of high quality women and men footwear
of natural materials with Italian design
100 % частна собственост

46

Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

554
92%
%-

2.3 Химическа промишленост

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;
владеене на чужд език
(говоримо/писмено)

Данни за фирмата
“ПИРИНПЛАСТ” АД
2900 гр.Гоце Делчев, Промишлена зона
+359 751 69022
+359 751 60616
pirplast@gocenet.net
www.pirinplast.com
Инж.Стоян Вакареев – Изп. Директор
Висше техническо образование
Професионален опит – 21 години

Италиански /писмено и говоримо/,
английски/говоримо/

Лице за контакт
Инж.Стоян Вакареев – Изп. Директор
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
писмено)
Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

1974
Химическа промишленост
Производство на пластмасови изделия
Велпапе; Полимерни мрежи; Пластмасови изделия за
бита;
Екструдиране; шприцване; бласване;
термоформоване на полимери;
Внедрената система по качество, съгласно ISO
9001:2000
100 % частна собственост
220
75 %
80 %
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2.4. Хранително-вкусова промишленост

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;

Данни за фирмата
“НАТАЛИЯ ММ” ООД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Дунав» -продължение
+359 751 60025, 60026
+359 751 60027
natalia_mm@scame.it
Наталия Илиева Петрелийска
Средно образование
От 1990год. се занимава с частен бизнес

владеене на чужд език
Италиански /писмено и говоримо/
(говоримо/писмено)
Лице за контакт
Наталия Илиева Петрелийска
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
писмено)
Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата

1993
Хранително-вкусова промишленост
Производство на детски играчки за шоколадови яйца
“Киндер сюрприз”
Детски играчки за шоколадови яйца
Шприцоване, асемблиране на пластмасови детайли,
тампографиране, рисуване
100 % частна собственост
850
100 %
100 %

Данни за фирмата
“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ” АД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Царица Йоанна» 12
+359 751 60511
+359 751 60513
gdbt@gocenet.net
Инж. Иван Атанасов Терзиев
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*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;

Висше образование – ТУ /ВМЕИ/ гр.София,
квалификация машинен инженер, специалност “ТММ”
2001-2005г. – “Гоце Делчев БТ” АД – изп.директор
1990-2001г. – ПК “Градец” с.Огняново – председател
1985-1990г. – АПК с.Гърмен и ОбС с.Гърмен –
зам.председател
1974-1985г. – Завод за УКВ радиостанции гр.Г.Делчев
– ръководител направление
френски и руски /писмено и говоримо/

владеене на чужд език
(говоримо/писмено)
Лице за контакт
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
писмено)
Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Инж. Иван Атанасов Терзиев

1994
Хранителна промишленост
Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за
износ и търговия с тютюни в страната и чужбина
Манипулиран ферментиран ориенталски тютюн на
листа в бали и кашони
Усвоени технологии за промишлена преработка на
тютюни
78 % държавна собственост
22 % частна собственост
337
40 %
70 %

2.5. Друга промишленост
Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата

Данни за фирмата
“ОРБЕЛ” АД
2900 гр.Гоце Делчев, бул.»Гоце Делчев» №73
+359 751 60553
+359 751 60554
orbel@pirincom.com
www.orbel-bg.com
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*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;

Инж.Стоян Стефанов Марков

владеене на чужд език
(говоримо/писмено)
Лице за контакт
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
писмено)
Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл

немски

Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;
владеене на чужд език
(говоримо/писмено)

Завършено висше техническо образование

Инж.Стоян Стефанов Марков

1965
Лека промишленост
Производство и търговия на ципове и друга текстилна
галантерия, аксесоари, бижутерия
Ципове, Велкро
Лиценз на “Оптилон” Швейцария, за производство на
ципове и лепящи ленти ВЕЛКРО
95 % частна собственост
5 % държавна собственост
158
14 %
-

Данни за фирмата
“ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР” ООД
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Христо Матов» №5
+359 751 60663
+359 751 60668
office@zebra-paper.com
www.zebra-paper.com
Иван Белянов
Висше икономическо образование – СА”Д.Ценов”
гр.Свищов
Опит в управление на фирми работещи в сектора на
строителството, производството, търговията и
услугите.
Росен Думанов
Висше икономическо образование – СА”Д.Ценов”
гр.Свищов
Опит в управление на фирми работещи в сектора на
строителството, производството, търговията и
услугите
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Лице за контакт
Станислав Шехинов
*Име; кратки данни за
Висше икономическо образование – СА”Д.Ценов”
завършено образование и
гр.Свищов
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
Английски / писмено и говоримо/
писмено)

Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност
Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

Име на фирмата
Адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет сайт
Мениджър на фирмата
*Име;
кратки данни за завършено
образование и професионален
опит;

1994
Лека промишленост – преработка на тишу (целулозна
опаковъчна хартия)
Производство на продукти от тишу
Тоалетна хартия; Кухненско руло; Салфетки, кърпи за
лице;
Усвоена технология за микрогофриране и цветна
ламинация на тишу
100 % частна собственост
93
65 %

Данни за фирмата
ЕТ “АСТЕР - С”
2900 гр.Гоце Делчев, ул.»Полковник Дрангов» 34в
+359 751 61031
+359 751 61031
aster_s@abv.bg
Инж. Тодор Стефанов Ивавов
Висше образование – Лесотехн.университет гр.София,
специалност “Ландшафтен архитект”;
спец. “Строителство и архитектура”
30 год. опит в областта на местното самоуправление,
строителство, озеленяване, екология
френски /писмено и говоримо/

владеене на чужд език
(говоримо/писмено)
Лице за контакт
*Име; кратки данни за
завършено образование и
професионален опит; владеене
на чужд език (говоримо и
писмено)

Инж. Тодор Стефанов Ивавов
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Година на създаване на
фирмата
Икономически отрасъл
Предмет на дейност

Краен продукт
Усвоени технологии и
технологични възможности
Форма на собственост (%)
* Държавно, частно, общинско
участие
Брой работници:
Брутен размер на капитала
(Евро)
Оборот (Евро) :
Дял на износа (%):
Използван производствен
капацитет(%) :

1990
Производство, строителство, проектиране, услуги
Проектиране, строителство, производство на
строителни материали, дизайн от мрамор и цветя,
изграждане на зелени площи, цветопроизводство,
екология
Производство на строителни материали, изграждане
на зелени площи, цветопроизводство,
100 % частна собственост
48
30 %
70 %
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X. РАЗШИРЕНИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФИРМИ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ
1. “ПИРИН ТЕКС” ЕООД
Отрасъл

Краен продукт

Лека
промишленост,
шивашко
производство

Класически мъжки
сака и
панталони
Мъжки
спортни
панталони

Година
2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
199
-

2. “ДЖАМП” ООД
Отрасъл

Краен продукт

Лека
промишленост,
шивашко
производство

Трикотажни
изделия

Година
2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
3
7

3. “ОРАДЕН” ООД
Отрасъл

Краен продукт

Лека
промишленост,
шивашко
производство

Работа на ишлеме
– саи и стелки

Година
2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
10
20
8

4. “ПИЕРИК” ООД
Отрасъл
Лека
промишленост
обувна

Краен продукт
Висококачествени
– мъжки и дамски
обувки
от
естествени
материали
по
италиански
дизайн

Година
2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
100
40

5. “ОРБЕЛ” АД
Отрасъл

Краен продукт

Година

Брой нови
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Лека
промишленост

Ципове,
лепящи
ленти
ВЕЛКРО,
аксесоари,
бижутерия

2004г.
2005г.
2006г.

работни места
1

6. “ПИРИНПЛАСТ” АД
Отрасъл

Краен продукт

Химическа
промишленост

Велпапе;
Полимерни
мрежи;
Пластмасови
изделия за бита;

Година
2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
2
8
12

7. “ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР” ООД
Отрасъл

Краен продукт

Година

Лека
Тоалетна хартия;
промишленост
– Кухненско руло;
преработка
на Салфетки, кърпи
тишу
за лице;

2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
11
22
20

8. “НАТАЛИЯ ММ” ООД
Отрасъл

Краен продукт

Година

Хранителновкусова
промишленост

Детски играчки за
шоколадови яйца

2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
50
76
17

9. “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ” АД
Отрасъл

Краен продукт

Година

Хранителна
промишленост

Манипулиран
ферментиран
ориенталски
тютюн на листа в
бали и кашони

2004г.
2005г.
2006г.

Брой нови
работни места
294
249
231

10. ЕТ “АСТЕР – С”
Отрасъл

Краен продукт

Производство,
строителство,

Производство
строителни

Година
на

2004г.
2005г.

Брой нови
работни места
4
35
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проектиране,
услуги

материали,
изграждане
на
зелени
площи,
цветопроизводство,

2006г.

9

XI. ЗАКРИТИ ФИРМИ
През последните 10 години са прекратили дейност “Българка” ЕАД,
“Неврокоп”ЕАД, “Ореляк” ЕАД, “Зетор” ЕООД.

XII. ПРОФСЪЮЗИ
В Община Гоце Делчев има изградени структури на КНСБ и
Подкрепа, с предмет на дейност представителството и защитата на
правата и интересите на нейните членове чрез участие в
трипартитни органи и структури, колективно договаряне, защита на
работните места и поощряване на заетостта, осигуряване на
експертна помощ по въпросите на трудовото законодателство,
безопасни и здравословни условия на труд.
Контакти:
КТ “Подкрепа”
ул.Серес №8, тел.0751/27076, 24024; e-mail:
srs_gocedelchev@podkrepa.org
КНСБ – ул.Солун №20, 0751/23527

XIII. СПЕЦИАЛНИ СТИМУЛИ, КОИТО ОБЩИНАТА
ПРЕДОСТАВЯ НА БИЗНЕСА
1. Стимули за бизнеса
1. Публичност и своевременност на информирането за своите
намерения, програми и др. свързани с привличане и
необходимост от инвестиционни ресурси;
2. По-кратки срокове от тези определени в наредбите за
обработката и издаване на документи за технически услуги от
страна на служителите на Общинска администрация;
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3. Предоставяне
на
преференции
за
инвеститори,
регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите при
закупуване на общинска собственост и др;
4. Подкрепа и съдействие при работата с фирми от секторите:
ВиК, енергоснабдяване, Служба по земеделие и гори,
централна власт.
5. Готовност на общината да прилага принципите публичночастни партньорства (учредяване на концесии, създаване на
съвместни предприятия, дружества).
6. Специален служител подпомага инвеститора при изваждането
на различните разрешителни, съгласуване между РДНСК, ВиК,
Електроразпределение и други институции и служби
2. Общински център за услуги и информация
От 2005г. в сградата на Община Гоце Делчев функционира
Информационен център за административно-териториално и правно
обслужване на гражданите и бизнеса. Чрез центъра се въведе т.нар.
обслужване на “едно гише”, като по този начин се намалява броя на
контактите на гражданите с отделните служители, ускорява се
процеса по извършване на услугата, пести се време и средства на
гражданите, намалява се възможността за корупция.
През 2006г. се създадоха организационни условия, разработи
се и се внедри механизъм за обмен на документи и информация по
електронен път между областна администрация Благоевград,
регионално представените държавни институции на територията на
областта, община Гоце Делчев и останалите общини в областта,
който позволява извършване и предоставяне на комплексни
административни услуги за гражданите и бизнеса, чрез използване
на съвременните информационни технологии.
3. Други организации, подкрепящи бизнеса
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев е неправителствена
организация с нестопанска цел, подпомагаща развитието на малкия,
средния и фамилен бизнес и селскостопански производители в
региона на град Гоце Делчев.
Бизнес инкубаторът съдейства за генериране на нови идеи, за
насърчаване на частната инициатива, за обмяна на информация и
заимстване на опит от развити пазарни общества с цел да се
противопоставя на безработицата в региона, да подпомогне
повишаването на общото ниво на жизнения стандарт и на условията
за работа на хората от региона. Стартира своята дейност през
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1998г. с подкрепата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и
Община Гоце Делчев.
Контакти:
Бизнес инкубатор гр.Гоце Делчев
Ул.Скопие № 4, тел. 0751/60404, факс 0751/60403
www.bi-gd.org , bi-gd@gocenet.net, bi@gocenet.net

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е независимо
сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и
защита на стопанските интереси на своите членове и бизнеса в Р
България. Палатата съдейства за разширяване участието на
фирмите
в
международното
икономическо
сътрудничество,
взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.
Контакти:
БТПП, Гр.Гоце Делчев, 2900
ул.Илия Батаклиев 5, тел. 0751/60880

XIV. ОСНОВНИ РАБОТОДАТЕЛИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
Основни работодатели в сферите на услугите в общината са:
“БКС“ ООД, “Шербетов-М”ООД, “Сградостроител” АД, “Български
Пощи”АД,
“БТК” АД, “Електроразпределение” ЕАД, Общинска
администрация, частни фирми от търговския сектор.
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