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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
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ЕС – Европейски съюз 

ЕТ – Едноличен търговец 

ЗЗ – Защитена зона 
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ЗТ – Закон за туризма 
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ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води 
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1. Въведение 

1.1.Същност на Плана за интегрирано развитие на общината 

Планът за интегрирано развитие на община Хаджидимово 2021-2027 г. е основен 

стратегически документ за развитието на общината и инструмент за нейното управление в 

средносрочен план, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен 

период на ЕС от  2021 до  2027 г. Пространственият обхват на ПИРО включва територията 

на цялата община с всичките й населени места. Като част от системата документи за 

стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, ПИРО 

Хаджидимово служи за определяне на актуалните проблеми, предизвикателствата и 

наличните потенциали за развитие на територията на местно ниво, които произтичат от 

комплексните анализи на природните дадености и мястото на общината в регионален и 

национален план. Спецификата на общината и направените анализи и изводи по време на 

изготвяне на ПИРО, са аргументи за очертаване на визията и стратегията за устойчиво 

развитие на община Хаджидимово, които се изпълняват чрез конкретната Програма за 

реализация на ПИРО.  

Планът за развитие осигурява пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за 

трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на 

общината. Основна цел на ПИРО Хаджидимово е да формулира обща рамка и 

последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно 

ниво, обединени в конкретна програма за действие.  

Общинският план определя целите и мерките за тяхното постигане, при задължително 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападния район 

от ниво 2. Планът се разработва и прилага в общия контекст на актуалното законодателство 

в страната и стратегическа рамка за регионално развитие на европейско и национално ниво.  

Към момента на изготвяне на ПИРО Хаджидимово, Общият устройствен план на общината 

не е изготвен, поради което не може да бъде взет предвид при разработването на целите, 

приоритетите и мерките, разписани във връзка с  развитието  на община Хаджидимово за 

следващия програмен период. 

1.2.Законодателна рамка за разработване на Плана за интегрирано развитие 

Изготвянето на ПИРО е регламентирано в Закона за регионалното развитие (изм.  доп. 

ДВ бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и в Правилника за неговото прилагане. В новия 

програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединява в рамките на един стратегически документ 
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елементите на Общинския план за развитие и Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие на общината, които се изготвяха в периода 2014-2020 г. 

Съгласно ЗРР планът за интегрирано развитие на общината е част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

ПИРО е в йерархическа съподчиненост на документите от по-горните нива – ИТСР на 

Югозападния район от ниво 2 и Актуализираната национална концепция за регионално и 

пространствено развитие. ПИРО очертава средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината в 7-годишен период. 

Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр.17, 2020) изисква в ПИРО да се 

включва самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма 

(чл.11 от ЗТ). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за 

развитие на туризма и Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и 

стратегиите за развитие на отделни видове туризъм. 

Следва да се отбележи, че Стратегията за развитие на туризма на област Благоевград към 

момента не е изготвена и приета, което поставя пред трудности местната администрация за 

изготвянето на програма за развитието на туризма, която да е в „съответствие с 

приоритетите на областната стратегия“. Независимо от този факт,  в ПИРО са 

включени мерки и проекти, които подкрепят развитието на туристически дейности в 

общината, съобразно местните специфики. 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние 

върху управлението на територията и нейното финансиране, по-важните от които са: Закон 

за административно-териториално устройство на Р България; Закон за местното 

самоуправление и местната администрация; Закон за общинската собственост; Закон за 

водите; Закон за горите; Закон за опазване на околната среда; Закон за изменение на 

климата; Закон за социалното подпомагане и др. 

 

1.3.Стратегическа рамка за разработване на Плана за интегрирано развитие 

ПИРО е в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. – 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие 

на градовете, селските и крайбрежните райони и местните инициативи“. 

Основен момент в разработването на ПИРО, съгласно действащото законодателство, е 

осигуряването на съгласуваност с основните стратегически документи на европейско, 

национално и регионално ниво, като ключовите промени в стратегическата рамка за новия 

планов период 2021-2027 г. са заложени в следните документи: 
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Глобални цели на устойчивото развитие (ООН) 

Глобалните цели за устойчиво развитие са 17 и са свързани помежду си, като крайният срок 

за постигането им е 2030 г. Целите са насочени към глобалните предизвикателства, пред 

които сме изправени и включват: изкореняване на бедността; край на глада; добро здраве; 

качествено образование; равенство между половете; чиста вода и санитарно-хигиенни 

условия; възобновяема енергия; сигурна работа и икономически растеж; иновации и 

инфраструктура; намаляване на неравенствата; устойчиви градове и общности; отговорно 

потребление; борба с климатичните промени; живот под водата; живот на земята; мир и 

справедливост; партньорства за целите. 

Фигура 1. Глобални цели на устойчивото развитие (ООН) 

 

Източник: Екип на Изпълнителя 
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Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

„Документът за размисъл „Към устойчива Европа 2030“ замества действащата досега 

Стратегия „Европа 2020“ и е израз на твърдия ангажимент от страна на ЕС да постигне 

резултати по целите на ООН за устойчиво развитие. Документът посочва следните основни 

цели до 2030 г.: 

Фигура 2. „Към устойчива Европа до 2030“ - цели 

 

Източник: Екип на Изпълнителя 

Базирайки се на този основен документ, страните-членки, техните регионални и местни 

власти следва да формулират рамките си за планиране на стратегическото развитие. 

Програма за развитие: България 2030 

Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ 

рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С тази 

програма се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към 
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националната специфика. Документът определя три стратегически цели: ускорено 

икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за 

реализирането на които са предвидени целенасочени политики и интервенции, групирани в 

пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и интелигентна България; 

Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България; Отзивчива и справедлива 

България; Духовна и жизнена България. За постигането на стратегическите цели са 

дефинирани 13 национални приоритета, като с решение на правителството са определени 

водещите ведомства по отделните приоритети. 

Фигура 3. Стратегическа рамка на Програма за развитие: България 2030 

 

Източник: Екип на Изпълнителя 

Актуализирана Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 

Документът регламентира устройството и управлението на националната територия и с 

него се полагат основите за оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.  

Актуализираната НКПР отделя по-голямо внимание на районите от ниво 2, на по-високата 

степен на управляемост на развитието им чрез целенасочени интегрирани инвестиции, 

реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на регионалното и териториалното 

измерение на европейските политики. В АНКПР са обусловени няколко съществени 

промени: отразени са новите насоки на европейската кохезионна политика; засилена е 

стратегическата част, в която е интегрирана Националната стратегия за регионално 

развитие 2012-2022 (интегриране на регионалното и пространственото планиране); 
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идентифицирани са конкретни територии със специфични характеристики, потребности и 

потенциали. 

Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройствено планиране и 

опазване на териториалните ресурси и осигурява основа за териториална насоченост на 

секторните политики и стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен 

полицентризъм (поддържане на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са 

предпоставка за по-балансирано развитие и съживяване на селските и периферните райони) 

все още е актуален. В този модел Хаджидимово е определен като град от 5-то ниво. 

Фигура 4. Стратегическа рамка на Актуализираната Национална концепция за 

пространствено развитие на Р България 2013-2025 

 

Източник: Актуализирана Национална концепция за пространствено развитие на Р България 

2013-2025 (Актуализация 2019 г.) 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен район 2021-2027 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния район от ниво 2 е 

стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена и 

икономическа рамка за развитието на региона през новия програмен период. ИТСР е 

разработена в съответствие с Актуализацията на Национална концепция за пространствено 

развитие и отчита предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в областта 

на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните 

услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма 

и околната среда. ИТСР на Югозападния район задава рамка за интегрирано 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ:

„Постигане на балансирано пространствено развитие, базирано на местния потенциал и 
сближаване на районите в териториален, икономически и социален аспект.”

• Чрез подобряване на свързаността на всички нива, 
укрепване на мрежата от градове-центрове и 
развитие на трансгранично, междурегионално и 
транснационално сътрудничество.

Стратегическа цел 1:

ТЕРИТОРИАЛНО 
СБЛИЖАВАНЕ

• Икономическо сближаване - чрез подкрепа за 
развитие и подобряване качествата на регионалните 
потенциали и опазване на околната среда.

Стратегическа цел 2:

ИКОНОМИЧЕСКО 
СБЛИЖАВАНЕ

• Чрез създаване на равностойни условия за развитие 
и реализация на човешкия капитал.

Стратегическа цел 3:

СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ
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пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите 

за балансирано устойчиво развитие и отразява съвременните тенденции в регионалната 

политика на Европейския съюз. 

Фигура 5.  Стратегическа рамка на Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Югозападния район от ниво 2 2021-2027 

 

Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападния район за 

развитие  от ниво 2 2021-2027 
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1.4.Принципи и подходи, използвани при разработването на Плана за интегрирано 

развитие 

Приложените подходи и следваните принципи при изготвянето на ПИРО съответстват с 

нормативните изисквания, целите и приоритетите на социално-икономическото и 

пространственото развитие на общината, като интегрална част от Югозападния район. 

Основните подходи в разработването на ПИРО се основават на тези, използвани в  

документите за приоритетите в регионалната и кохезионната политика на ЕС в периода след 

2020 г.: 

✓ Научно обоснован подход - подходът е в основата на всички анализи и прогнози и 

особено на тези, свързани със социалното и икономическото развитие и с аналогични 

разработки за регионално и пространствено планиране; 

✓ Подход, основан на местните характеристики и потенциал – този подход се 

възприема като обединяващ местните общности инструмент за решаване на 

съществуващи проблеми, свързани със заетост и безработица, жилищни условия, 

незадоволително ниво на публичните услуги и др., които ограничават 

икономическите възможности и са в основата на социалната изолация. 

✓ Интегриран подход – подходът е основен и задължителен при изготвяне на 

стратегическите документи за регионално и пространствено планиране и има за цел 

в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови приоритети да обедини 

различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за 

финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна 

синергия и добавена стойност от реализираните програми; 

✓ Подход „отдолу-нагоре“ – подходът подпомага цялостния процес на вземане на 

решения и тяхното изпълнение. 

Разработването на Плана за интегрирано развитие на община Хаджидимово е съобразено 

със следните основни принципи: 

✓ Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;  

✓ Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; 
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✓ Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и 

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие; 

✓ Осигуряване на точност на анализите и на дефинираната система от индикатори за 

наблюдение, както и смислова и хронологична структурираност на документа; 

✓ Методологични работни документи на ЕК за използване на индикатори и 

извършване на оценки; 

✓ Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС 

и други публични и частни източници. 

 

1.5.Отговорности на институциите и партньорите в процеса на разработване, 

приемане, наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие 

Подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО 

Съгласно за законодателството за регионалното развитие, кметът на общината организира 

изработването, съгласуването и актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и 

контрола върху процеса на неговото разработване и съгласуване.  

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на 

ПИРО се осъществява от бюджета на общината.  

Със заповед на кмета се сформира работна група, която отговаря за подготовката, 

изготвянето и одобряването на ПИРО. В нея са представени заинтересовани страни, а за 

останалите заинтересовани лица се осигурява непрекъснат публичен достъп за информация 

и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията 

на ПИРО. Кметът носи отговорност за цялостната организация и действията по изготвянето 

на ПИРО.  

Кметът на общината определя начина за изработване на ПИРО - със собствен капацитет 

и/или с привличане на външни експерти или консултантски фирми, като в този случай 

организира провеждането на обществена поръчка, в съответствие с изискванията на Закона 

за обществените поръчки и съпътстващата го нормативна уредба.  

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Кметът е този, който 

чрез заповед организира обществено обсъждане на проекта за ПИРО и на ЕО по реда на чл. 
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20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми в случаите, в които такава оценка е била изискана. Постъпилите предложения и 

препоръки се отразяват в проекта на ПИРО по преценка на Общинския съвет. 

Общинският съвет е органът, който приема ПИРО по предложение на кмета на общината. 

Цялата документация на ПИРО е публична, включително протоколите от обсъжданията и 

срещите на работните групи.  

Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на общината 

пред съответния Областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от 

съответния общински съвет.  

ПИРО и решението на Общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата 

на общината в интернет, както и на портала за обществени консултации на Министерския 

съвет. 

Изменение и актуализация на ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.: 

✓ При съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

✓ В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

✓ При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана; 

✓ При приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и 

Програмата за реализация на плана. 

Същевременно, актуализация на Програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на: 

✓ Изводите и препоръките в годишните доклади за наблюдение с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО и постигане на целите и 

приоритетите за развитие; 

✓ С цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране 

(напр., в случай на възникнала възможност за включването на допълнителни 

ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027 г. или от други 

национални или донорски проекти и програми). Допълнителни мерки, дейности и 

проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към нея само 
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чрез обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана 

при спазване на принципа на интегриран подход.  

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и 

приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за реализация на 

ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се извършва при стриктно 

спазване на принципа на партньорство. Актуализираният ПИРО и актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

Наблюдението на изпълнението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на 

ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез 

разработване годишен доклад за всяка година от действието на плана.  

Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на ПИРО се извършват междинна и 

последваща оценки. 

Междинната оценка се извършва в средата на периода на действие на плана и включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на документа. 

Последващата оценка се изготвя не по-късно от една година след изтичането на периода на 

действие на плана. Последващата оценка включва:  

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

2. оценка на общото въздействие;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;  

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет Доклади за 

резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на общината. Докладите се публикуват на страницата на общината в 

интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.  
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Фигура 6. Функции на отговорните институции в процеса на разработване, 

изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 

Дейност по 

ПИРО 

Отговорност на кмета на 

община Хаджидимово 

Отговорност на 

Общинския съвет на 

община Хаджидимово 

Разработване • Организира изработването и 

съгласуването със заинтересованите 

страни  

• Осъществява координация и контрол 

върху процеса на разработване и 

съгласуване 

• Осигурява финансиране чрез 

бюджета на общината 

• Публикува плана и решението за 

приемането му от ОС на страницата 

на общината 

 

Приемане • Внася за обсъждане и приемане плана 

в Общински съвет 

Обсъжда и приема 

плана 

Наблюдение по 

изпълнението 

• Организира изготвянето на Годишен 

доклад за наблюдение на 

изпълнението 

• Внася доклада за одобрение в ОС 

• Финансово и техническо 

обезпечаване на дейността по 

наблюдение чрез бюджета на 

общината 

Орган по наблюдението 

Приема Годишния 

доклад 

Актуализиране • Организира изготвянето и внася пред 

ОС актуализиран план и/или 

актуализирана програма за 

реализация на плана 

Обсъжда и приема 

актуализирания 

документ 
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• Осигурява финансиране чрез 

бюджета на общината 

Оценка • Изготвяне на Междинна оценка на 

изпълнението (в средата на периода) 

• Изготвяне на Последваща оценка на 

изпълнението (до 1 г. след периода) 

• Внася за обсъждане и одобряване от 

ОС доклад за резултатите от оценките 

• Публикува докладите от оценките на 

страницата на общината и на портала 

за обществени консултации на МС  

• Организира и финансира 

изработването 

Обсъжда и одобрява 

доклад за резултатите 

Информация и 

публичност 

• Осигурява информация и публичност  Осигурява информация 

и публичност  

Източник: Закон за регионалното развитие, Правилник за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Екип на Изпълнителя 

 

2. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на 

община Хаджидимово 

2.1.Обща характеристика на община Хаджидимово 

Местоположение и граници 

Община  Хаджидимово  се  намира  в  Югозападна  България  и  е  една  от съставните 

общини на Област Благоевград. Общината има 15 населени места. На запад общината 

граничи с община Сандански, на север – с Гоце Делчев и Гърмен, на изток – със Сатовча и 

на юг общинската  граница  съвпада  с  държавната  граница  на  Република  България  с 

Република  Гърция.  Територията  на  общината  обхваща  най-южната  част  на източните 

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

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

и долината на р. Места. Разполага със добър природен потенциал и висок биоклиматичен 

потенциал. 
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Територия и селищна мрежа 

Община Хаджидимово заема площ от 327,778 км2, което представлява 5,09% от територията 

на област Благоевград и  нарежда общината на  13-то, предпоследно място сред 14-те 

общини на областта. Границите ѝ са следните: на запад – община Сандански;    на север – 

община Гоце Делчев и община Гърмен; на изток – община Сатовча;  на юг – Република 

Гърция; Включва 15 населени места – 1 град  - гр. Хаджидимово и 14 села. Центърът на 

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

на 212 км от столицата – град София, на 161 км от гр. Пазарджик (през Якоруда и Юндола), 

на 199 км от Пловдив и на 17 км от държавната граница с Република Гърция (ГКПП 

Илинден). 

 Таблица 1. Списък на населените места в община Хаджидимово по площ на 

землищата им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Национален статистически институт  

Териториалната и селищна система на община Хаджидимово се е формирала на основата 

на природогеографските дадености и като резултат на дългогодишната човешка дейност, 

която е изменяла природната среда. Административният център на общината е град 

Хаджидимово. Селищната система на общината включва 15 населени места – общинският 

център гр. Хаджидимово  и 14 села - Абланица, Беслен, Блатска, Гайтаниново, Илинден, 

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

Транспортна достъпност и свързаност 

През общината преминават частично или изцяло 4 пътя от Републиканската пътна мрежа 

на България с обща дължина 60,8 km: 

 

Населено 

място  

Площ на 

землището 

км2  

Населено 

място  

Площ на 

землището 

км2  

Абланица 33,663 Ново Лески 13,546 

Беслен 19,466 Парил 14,948 

Блатска 10,330 Петрелик 26,207 

Гайтаниново 26,891 Садово 11,718 

Илинден 36,519 Теплен 13,160 

Копривлен  27,734 Тешово 39,460 

Лъки 18,527 Хаджидимово 22,671 

Нова Ловча  12,938 ОБЩО 327,778 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0
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- последния участък от 18,1 km на Републикански път II-19 (от km 91,6 до km 109,7); 

- началния участък от 23,6 km Републикански път III-1906 (от km 0 до km 23,6); 

- целия участък от Републикански път III-1907 – 7,9 km; 

- участък от 11,2 km от Републикански път III-1972 (от km 3,8 до km 15,0). 

На територията  на  община  Хаджидимово изцяло  е разположен Републикански  път  IIІ-

1907,  третокласен  път,  част  от  Републиканската  пътна мрежа на България. Дължината 

му е 7,9 км. Пътят се отклонява наляво при 96,5 км на Републикански път II-19, на 2 км 

югоизточно от село Копривлен, насочва на изток през южната част на Гоцеделчевската 

котловина, минава през центъра на град Хаджидимово, завива на север, пресича река Места 

и в село Блатска се свързва с Републикански път III-1972 при неговия 5,0 км. Пътят има 

необходимост от рехабилитация. Отговорен орган за управлението му е АПИ. През  

територията  на  Община  Хаджидимово  преминават  и  участъци  от пътища от 

Републиканската пътна мрежа. 

Съгласно предоставена информация от Областно пътно управление, Благоевград през 

територията на община Хаджидимово преминават следните републикански пътя - път 11-

19 "О.п. Симитли - Градево - о.п. Разлог - Банско - Добринище - Гоце Делчев - граница 

Гърция“, път Ш-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил 

- Голешево - Петрово - Катунци“, път Ш-1907“(Н- 19) – Копривлен - Хаджидимово-

Блатска“ и път Ш-1972„(Гоце Делчев - Сатовча) - Дъбница - Хвостяне - Блатска - Абланица 

- Вълкосел - Фъргово - (Сатовча - Доспат)“. За периода 2014-2019 г. не е извършвана 

реконструкция или превантивен ремонт на тези пътища, по тях са извършвани видове 

дейности по текущ ремонт. През месец септември 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ 

е одобрила допълнително задание за обект :“Превантивен ремонт на Републикански път Ш-

1972“ /Гоце Делчев - Сатовча/ - Дъбница – Хвостяне – Блатска – Абланица - Вълкосел-

Фъргово“ от км 0+000 до км 32+700“, на стойност 35 394 859,73 лв. с ДДС, със срок за 

изпълнение до 01.10.2021 г. През месец януари 2021 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ е 

одобрила допълнително задание за обект : „Превантивен ремонт на Републикански път III-

1907“ (Н-19) – Копривлен – Хаджидимово - Блатска“ от км 0+000 до км 6+800“, на стойност 

5 906 903,59 лв. с ДДС, със срок за изпълнение до 31.11.2021г.  

За път Ш-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) Копривлен - п.к. Нова Ловча - Парил - 

Голешево - Петрово - Катунци“ от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500, в 

Агенция „Пътна инфраструктура“ се провежда  процедура с предмет: Изработване на 

технически проект за извършване на основен ремонт (рехабилитация) на пътя. 

Състоянието на пътната мрежа в община Хаджидимово  като цяло не е добро. 
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Население и икономика 

Броят на населението в община Хаджидимово възлиза е 14 726 души към 31.12.2020 г. За 

последния седемгодишен период местното население намалява само с 1%. Териториалното 

разпределение на икономическите дейности е изключително неравномерно. Основните 

икономически дейности са съсредоточени на територията на гр. Хаджидимово, с. 

Копривлен, с. Абланица и много малка част в селата Теплен и Беслен. По данни на 

официалната статистика в производствено-икономическия комплекс на община 

Хаджидимово най-голямо значение има индустрията (шивашката промишленост, 

преработваща промишленост и строителство). Фирмите извън сектор селско, горско и 

рибно стопанство представляват  89 %  от всички фирми на територията на община 

Хаджидимово,  произвеждат 96% от продукцията,  97 % от нетните приходи от продажби и 

осигуряват 95 % от заетостта в общината. 

Основният поминък на населението от община Хаджидимово е свързан с 

тютюнопроизводството. Тютюнопроизводителите в общината са 2200 (пазарни 

стопанства). Тютюнът е култура, която осигурява най-много доходи на населението в 

общината и целия регион. Основен отрасъл от животновъдството е говедовъдството. 

 

Релеф и геоложка характеристика  

Територията на община  Хаджидимово е разположена в югоизточния дял на Пирин планина, 

североизточната част на планината Славянка, в част от западния нисък дял на Западни 

Родопи и южното поречие на река Места. В  планинската  част  на  територията  на  

общината  в  структурно-геоложко отношение Пирин и Славянка са с  гранитно ядро 

(гранитната повърхност е 62%), покрито главно от стари метаморфни скали–гнайси, шисти, 

мрамори и гранити. Като планини са  се оформяли  в средата на стария терциер, но се 

издигат  като мощни  планини  праз  младия  терциер  и  кватернера  в  резултат  на  

вертикални движения  по  периферни  разседи.  В  началото  на кватернера едновременно  с 

издигането  настъпва  заледяване  на  Пирин  и  Славянка.  Според  някои изследователи 

има дори две заледявания, при които границата на вечният лед е достигала  до  2200-2300  

м  височина.  Именно  тези  заледявания  са  оформили окончателно релефа на Пирин и 

Славянка  преди 18 000 години и са довели до начупването на много от гранитните върхове. 

Тогава повечето гранитни върхове са  понижили  своята  височина  и  са  отстъпили  

водещото  място  на  днешните мраморни върхове, които поради особеностите на мрамора 
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остават много по-слабо засегнати от този процес. В частта попадаща в Западните  Родопи 

геологията се характеризира със стари метаморфни скали-гнайси и шисти. 

Климат 

По отношение на климатичното райониране на България общината обхваща част  от  

Местенската  подобласт  на  Преходно-средиземноморската  климатична област  и  част  от  

среднопланинската  и  високопланинската  подобласти  на Планинската    климатична    

област.    Климатът    на    общината    е преходносредиземноморски  с  планинско  влияние,  

с  изразен  есенно-зимен максимум  и  летен  минимум  на  валежите.  Разнообразният  релеф  

обуславя диференциацията  на  климатичните  условия.  В  климатичния  район  на  р.  Места 

поради прякото средиземноморско влияние зимата, макар и добре изразена като сезон, е по-

мека, отколкото в останалите части на страната. Средната януарска температура  е    от  0º  

до –2ºС.  Лятото  е  топло  и  слънчево.  Средната  юлска температура в най-ниските части 

е 21,5ºС,а в по-високите –18,5ºС. Затворено-котловинният характер на Гоцеделчевското 

поле, с висока надморска височина, определя високи температурни амплитуди на въздуха: 

от –30ºС през зимата до 37ºС през лятото. Характерни са ранните есенни и късни пролетни 

слани. Районът на общината е един от топлите в страната. Температурните  условия  

определят  добри  предпоставки  за  развитие  на среднотоплолюбиви култури. Периодът на 

устойчиво задържане на температурите над  10ºС  е  186  дни,  което  е  благоприятно  за  

узряването  на  овощните  видове.  Годишната  сума  на  валежите –от  620  до  780  mm,  е  

една  от  най-високите  в страната, но максимумът на валежите е през месец ноември, а 

минимумът –през месец  август.  Това  налага  изкуствено  напояване  през  летния  период.  

Поради климатичното влияние на Беломорския басейн продължителността на периода със 

снежна  покривка  е  малка –до  50  дни.  През  лятото  преобладават  северните  и 

северозападни  ветрове,  а  през  летните  месеци  северните.    Под  влияние  на Планинския 

климатичен район е частта от територията на общината, разположена между  1000  и  2000  

m  н.в.  В  най-ниските  части  на  района  средната  януарска температура е –2ºС, а в най-

високите части тя е –7ºС. Характерна за района е устойчивата снежна покривка през 80 дни 

от годината. Тя предпазва растенията от измръзване. Пролетта в Планинския климатичен 

район настъпва със закъснение в сравнение с низините. От  биоклиматична  гледна  точка  

лятото  е  най-благоприятният  сезон  на годината.  Сумата  на  летните  валежи  е  средно  

190–250  mm,  в  зависимост  от надморската височина. Лятото не е много топло. Средната 

юлска температура за ниските части е около 18ºС, а за високите –около 10,5ºС. Есента, за 

разлика от пролетта, е по-топла, по-суха, с повече слънце. Сумата на валежите през този 

сезон е голяма –от 180 до 280 mm. 
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Води и водни ресурси 

Основен воден ресурс в общината е река Места. Тя преминава през цялата община в посока 

север-юг и навлиза в територията на република Гърция през тясно  дефиле. Дебитът  на  

река  Места  е  доста  променлив,  като  намалява  през лятно –есенния период поради 

използване на водите за напояване. Всички останали води са притоци на река Места , като 

най-големи са река Бистрица-ляв приток и река Мътница-десен приток. Река Мътница е с 

голям водосборен басейн , но с много непостоянен дебит. Подземните  води  на  територията  

на  община  Хаджидимово  съществуват  в алувиалните наслаги на речните тераси и 

наносните конуси. В част от съставните села минават селски реки, които пълнят няколко 

микроязовира. Най-големите от тях са язовир  “Вельов рид” с. Абланица  и язовир  с. Нова 

Ловча. Останалите водни течения представляват по-малки дерета, които през по-голямата 

част от годината са сухи или с малък дебит. В землищата на гр. Хаджидимово и с. 

Копривлен има извори със студена минерална вода. 

 

Почви 

С най-голям териториален обхват в община Хаджидимово са канелените горски почви, 

които заемат предпланинските и нископланинските части. Голяма част от тях са плитки и 

силно ерозирани. Подходящи са за отглеждане на тютюн, лозя и овощни насаждения. 

Широко са разпространени кафявите горски почви, които в преобладаващата част са  заети  

от  горски  масиви.  По  поречията  на  реките  има  планинско-ливадни  и алувиално-ливадни  

почви,  подходящи  за  отглеждане  на  зеленчуци  и  овощни култури,  а  във  високите  

части  на  планините -планинско-ливадни  почви  и неразвити  скелетни  почви.  Най-

високите  части  на  планините  са  заети  от планинско-ливадни почви, върху които са 

развити богати пасища. Почвеното  разнообразие  е  свързано  главно  с  големите разлики  

в надморските  височини,  различията  в  основната  скала  и  растителността. Излужените 

канелени горски почви са разположени върху наклонените терени по склоновете на Пирин 

и Родопите. Голяма част са с наклон над 5%, което създава условия  за  развитие  на 

ерозионни  процеси.  Бедни  на  хумус,  с  неблагоприятен механичен  състав,  лоши  водно-

физични  свойства  и  незадоволителна  обща запасеност с хранителни вещества. 

Делувиалните и делувиално-ливадни почви са разположени  са  в  подножията  на  Пирин  

и  Родопите,  хълмоветеи  край суходолията.  Хумусното  им  съдържание  е  ниско  и  са  

бедни  на  органично  вещество, физичните им свойства, но благоприятни за отглеждането 

на основните селскостопански култури -тютюн, житни и тревни насаждения, картофи. 
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Подземни природни богатства 

Община  Хаджидимово  е  относително бедна на полезни изкопаеми–открити  са инертни  

материали,  мрамор,  гранит  и  гнайс,  висококачествена  глина  за  керамични изделия.  

Основен  воден  ресурс  в  общината  е  река  Места  и нейните  притоци. Подземните води 

на територията на община Хаджидимово съществуват в алувиалните наслаги  на  речните  

тераси  и  наносните  конуси.  В  част  от  съставните  села  минават селски реки, които 

пълнят няколко микроязовира. Възможен е добив на инертни материали - баластра и пясък, 

от коритото на река Места. На територията на общината има залежи от мрамор, гранит и 

гнайс. Кариерата за мрамор на фирма „Копривлен мрамор" ООД е закрита и превърната в 

туристическа атракция. В с. Парил е закрита мина за добив на железна руда. В землището 

на с. Абланица има залежи от висококачествена глина за керамични изделия. 

Гори 

Територията на община Хаджидимово се отличава с ниска степен на залесяване. Площта на 

горските територии и земеделските територии, придобили характеристика на гора 14973,70 

хо, от които собственост на община Хаджидимово е 2 064 ха (20 640 декара) , което 

представлява 13.8% от горите на общината. 

Таблица 2. Разпределение на площта на горските територии и земеделските 

територии, придобили характеристики на гора за Община Хаджидимово  

 

Вид собственост Обща площ 

ха 

% В т.ч. залесена 

площ, 

ха 

% 

Държавна собственост 12591,50 84 10573,0 81,8 

Общинска собственост 2064 13,8 2047,5 15,8 

Физически лица 263 1,8 252,8 2 

Юридически лица 55,2 0,4 55,2 0,4 

Общо 14973,70 100,0 12928,5 100,00 

Източник на информация: Доклад за инвентаризация на горски територии и територии 

придобили характеристики на гора. 
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Флора и фауна 

Климатичните  и  почвените  условия  са  допринесли  за формиране  на  своеобразна,  

специфична  субсредиземноморска  флора  и  фауна. Преобладава  храстова  растителност,  

представена  от  мъждрян,  люляк,  хвойна, леска, келяв габър и др. Има голямо 

разнообразие на тревиста растителност, тук се среща рядък вид пурпурно червено лале. В 

местността Павльова падина е най-голямото му находище, съществува и лале с жълт цвят, 

наричано от местното население “гороцвет”. 

 

Природни забележителности 

Община Хаджидимово и районът около нея разполагат с богат потенциал и неусвоени  

ресурси  за  развитие  на  туризъм.  Основна  тежест  имат  природните ресурси.  Природата  

е  била  щедра  в  създаването  на  атрактивни  ландшафти  и феномени.  Повечето  са  

подходящи  за  развитие  на  туризъм  и  отдих.  Добра “гарнитура”  към  възможните  форми  

на  алтернативен  туризъм  (културен,  еко-, селски, “по специални интереси” –наблюдения 

на уникални растителни видове). Туристически потенциал на общината са двете планини 

Славянка и Стъргач, които  да  скоро  бяха  малко  известни  (десетилетия  наред  планините  

и  техните околности  бяха  забранена  гранична  зона).  Планината  Славянка  е  най-южната 

планина в България, известна до 1955 г. под названието Алиботуш, е разположена 

непосредствено  на  юг  от  Пирин,  с  която  се  свързва  чрез  Парилската седловина(1170  

м  надм.в.).  Планина  е  уникална  и  непозната  за  туристите. Уникалността  на  планината  

се  дължи  в  изключителна  степен  на  нейното растително  богатство.  Във  флористично  

отношение  тя  е  най-интересната  наша планина. Северните склонове на планината са 

покрити с буйна, разнообразна и интересна  растителност,  чийто  вегитационен  период  

продължава  от  края  на зимата  до  кроя  на  есента.  През  целия  почти  10  месечен  период  

планината представлява истинска цветна градина, което е дало повод на някои естественици 

да е нарекат – китка планина. Липсата на каквато и да е сериозна човешка намеса 

(десетилетия  наред  планината  и  нейните  околности  бяха  забранена  гранична зона)  е  

съхранила  тук  един  от  най-неповторимите  природни  кътове. Неколкостотин  вида  са  

цъфтящите  растения  в  планината.  Няколко  десетки  са видовете,  които  са  ендемити -

срещат  се  само  в  този  район.  Най-известен  е алиботушкият  чай.  Изключително  богат  

на  ендимични  и  редки  видове  е Парилският  дол,  който  представлява  дълбока  

ждреловидна  долина,  във варовикови  скали.  Рядко  в  България  на  едно  място  има  

събрани  толкова интересни растения, колкото има в тази долина. Планината  Стъргач  е  

най-малката  и  ниска  планинска  единица  от  Рило-родопската област. Голямо значение 
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имат  и  антропогенните  ресурси –изключително  богати  с  висока  културно-историческа  

стойност,  но  още  недостатъчно  проучени.    

 

2.2.Състояние на местната икономика 

Общи тенденции в икономическото развитие на страната и на Югозападния район 

Икономическата ситуация в община Хаджидимово се намира в пряка зависимост от 

наличните местни ресурси, историческо развитие, местоположение, транспортни връзки, 

макроикономически условия, активност на местното население и администрация и др. 

Икономиката на община Хаджидимово функционира като част от икономиката на страната, 

на Югозападен район от ниво 2 и на област Благоевград, част от които е общината и 

неизменно общото състояние на националната и регионална икономика дава отражение 

върху местната.  

Водещото място, което заема Югозападният район през годините, се затвърждава по почти 

всички икономически и социални показатели. Това се дължи не на балансирано развитие на 

общност от петте съставни области, а на районното и национално водещо значение на  една 

от тях – София.  Варианти  са  редуциране  на  вътрешните  регионални  неравенства  са  

обсъждани многократно за да се намери най-адекватния модел.  

Успешните примери от Европа показват, че  останалите  области  не  трябва  да  се  стремят  

към  догонване  чрез  противопоставяне  и съперничество,  а  към  развитие  чрез  

партньорство,  чрез  оползотворяване  на  собствени ресурси и съхраняване на 

идентичността си, която също следва да се третира като ресурс.  Общото 

макроикономическо развитие на страната в последното десетилетие е белязано от 

световната икономическа криза и процеса по възстановяване от нея. През годините се 

отчита непрекъснат растеж на БВП, но в абсолютни стойности. Това не е достатъчно за 

реален ръст на българската икономика, реално БВП все още не е достигнал предкризисните 

си нива (от преди 2008 г.). Размерът на ПЧИ също се задържа на сравнително еднакви 

стойности, но отчитайки инфлацията и други макроикономически показатели, реално 

чуждестранните инвестиции намаляват.  

Последиците от изминалата финансова криза са видни и от нивото на безработица в 

страната, което в периода до 2015 г. е над 10%, след това плавно и устойчиво намалява и 

достига най-ниската си стойност през 2019 г. – 4,2%.  

Очаква се обаче рязко покачване на коефициента на безработица за 2020 г. вследствие на 

пандемията от коронавирус инфекцията. Тези фактори – висока безработица, намаляващи 
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ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ реално БВП – се отразяват и на местната икономика 

и население, чиято покупателна способност намалява. 

 

Като общи тенденции и изводи за икономическото развитие на страна могат да бъдат 

посочени: 

✓ Тенденция за застаряване на населението, която се очаква да продължи и през 

следващите 10 години; 

✓ Обезлюдяване на територии; 

✓ Висока миграционна подвижност, която се дължи на неблагоприятната 

икономическа ситуация; 

✓ Намаляване на трудоспособното население; 

✓ Засилване на натиска върху здравеопазването, социалните дейности и пенсионната 

система, поради увеличения дял на жителите над 65 г.; 

✓ Намаляване на населението на възраст до 14 г., което  ще наложи реформи в сферата 

на образованието. 

 

Като цяло Област Благоевград няма подем по отношение на  социално-икономическо 

развитие. Ниският потенциал за растеж, продължаващата рецесия, задълбочаваща се и от 

коронавирус пандемията, ниската производителност и конкурентоспособност на 

регионалната икономика, особено на МСП, и нейната възможност да създава нови работни 

места продължава да бъде основен проблем за област Благоевград. Допълнителни фактори, 

които блокират развитието на областта, са влошеното демографско развитие и негативните 

процеси на пазара на труда. 

 

Структура и динамика на общинската икономика 

Териториалното разпределение на икономическите дейности е изключително 

неравномерно. Основните икономически дейности са съсредоточени на територията на гр. 

Хаджидимово, с. Копривлен, с. Абланица и много малка част в селата Теплен и Беслен. По 

данни на официалната статистика в производствено-икономическия комплекс на община 

Хаджидимово най-голямо значение има индустрията (преработваща промишленост и 

строителство). Основният поминък на селското население от община Хаджидимово е 

свързан с тютюнопроизводството. Тютюнът е култура, която осигурява най-много доходи 

на населението в общината и целия регион. Основен отрасъл от животновъдството е 

говедовъдството. 
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Определящи фактори за икономиката на община Хаджидимово са:  

✓ Наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на земеделието; 

✓ Екологичната чистота на района; 

✓ Близостта до Гърция, което осигурява възможности за пазар на произведената 

продукция и възможности за развитие на туризма. 

Състоянието на местната икономика е проследено чрез основни икономически показатели 

на общинско ниво и тяхното сравнение със средните показатели за развитието на област 

Благоевград. 

Фигура 7. Брой и динамика на нефинансовите предприятия в община Хаджидимово 

в периода 2016 – 2019 г. 

 

 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

В периода 2015-2019 г. броят на нефинансовите предприятия в община Хаджидимово e 

динамичен, като от 286 през 2015 г., предприятията се увеличават на 305 през 2019 г. Най-

голям е броя на предприятията през 2017 г. – 319.  
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Тенденцията по отношение на боря на нефинансовите предприятия на територията на 

област Благоевград е сходна с тази на община Хаджидимово, като най-голям брой на 

предприятията в област  Благоевград е отчетен през 2016 г. – 2018.  

Таблица 3: Брой на нефинансовите предприятия в община Хаджидимово и област 

Благоевград в периода 2014 – 2019 г. 

 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

В структурата на предприятията според заетите лица в тях в община Хаджидимово, както е 

характерно и за областта, най-голям дял заемат микро предприятията с до 9 заети лица – 90 

% (2019 г.), следвани от малките предприятия с от 10 до 49 заети лица – 8% и от средните 

предприятия от 50 до 250 заети – 2%. На територията на община Хаджидимово не са 

отчетени големи предприятия с персонал над 250 човека. 

 

Броят на заетите в предприятията в община Хаджидимово намалява само с 0,1% в 

разглеждания период (2015-2019 г.) В областта заетите лица в предприятия се задържат на 

почти еднакво ниво, с незначителни колебания, като в 5-годишния период налице е 

намаление с 0,1%. Делът на всички заети в предприятията в общината съставлява около 2,2-

2,3% от всички заети лица в предприятия в област Благоевград, като бележи спад с 0,1% 

през 2019 г. спрямо базовата 2015 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Предприятия Предприятия Предприятия Предприятия Предприятия Предприятия

Брой Брой Брой Брой Брой Брой

ОБЛАСТ

 БЛАГОЕВГРАД Общо 18,495 19,383 21,023 21,547 21,907 21,840

Микро до 9 заети 17,262 18,081 19,695 20,156 20,509 20,405

Малки от 10 до 49 1,005 1,090 1,116 1,182 1,193 1,227

Средни от 50 до 249 205 190 192 190 185 188

Големи над 250 23 22 20 19 20 20

ОБЩИНА

ХАДЖИДИМОВО Общо 286 282 314 319 313 305

Микро до 9 заети 258 255 286 289 283 275

Малки от 10 до 49 22 21 22 24 25 25

Средни от 50 до 249 6 6 6 6 5 5

Големи над 250 - -  - - -

Област/Община

Групи предприятия 

според заетите в тях 

лица
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Фигура 8. Заети лица в нефинансовите предприятия в община Хаджидимово и в 

област Благоевград в периода 2015-2019 г.  

 

Източник: Национален статистически институт 

 

През 2019 г. на 1000 човека от общината се падат 33.74 предприятия, като показателят 

нараства с 0.35спрямо 2016 г. По този показател община Хаджидимово изостава, както от 

средното ниво за областта – 38.5 , така и това за страната – 60.4. Предприемаческата 

активност в общината е на по-ниско ниво от тази в област Благоевград и почти два пъти по-

ниска от средната за страната.  

Фигура 9. Брой предприятия на 1000 души в община Хаджидимово  

 

Източник: Национален статистически институт 
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Фигура 10. Произведена продукция (хил. лв.) от предприятията в община 

Хаджидимово и дял в продукцията на област Благоевград (%) в периода 2015-2019 г. 
 

 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

В периода 2015-2019 г. най-голям ръст на  произведената продукция, се наблюдава през 

2018, като темпът на нарастване е над 20% спрямо 2015 г.  

Приносът на общинската икономика към областната е много нисък – около 1%. През 

посочения период има спад през 2016 и 2017 г. и ръст през 2018 и 2019 г.  Ръстът на 

произведената продукция през 2019 спрямо 2015 година е  5%.   

 

Общият брой на предприятията в община Хаджидимово в изследвания период 2015-2019 г. 

претърпява незначителни изменения. Доминиращи са предприятията в сектора на услугите. 
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Таблица 4. Динамика и разпределение на предприятията по икономически сектори в 

периода 2015-2019 г.1 

Източник: Национален статистически институт 

Първичният сектор  допринася в общинската икономика с около 7 -8% от произведената 

продукция. Той е представен предимно от селското стопанство, в което община 

Хаджидимово има дългогодишни традиции и подходящи природни и климатични условия. 

Най-висок е делът на сектор услуги в рамките от около 71 до 75%. Т.е. най-голям принос в 

икономиката на общината имат предприятията в сектор услуги. 

Територията на община Хаджидимово е разпределена както следва: 

Разпределение на площта на община Хаджидимово по видове територии: 

Земеделски територии - 178 400 дка (54,0% от площта на общината при средно за страната 

58,0%); 

Населени  места и други урбанизирани територии - 7 000 дка 

Водни течения и водни площи- 3 400 дка 

Територии за добив на полезни изкопаеми - 200 дка 

Територии за транспорт и инфраструктура - 800 дка 

Горски територии -  138 000 дка; 

Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 59 854 дка; 

Мери и пасища заемат площ от 93 000 дка. Заедно с обработваемата земя те формират т.н. 

стопанисвана земя - общо 153 000 дка. 

Използваната земеделска площ на територията на община Хаджидимово, по начин на 

трайно ползване е както следва: 

➢ Ниви - 46813 дка; 

 
1   Общият брой на предприятията се различава от сбора на предприятията в трите икономически сектора, 

тъй като в стойностите на показателите не са включени икономически дейности, за които данните са 

конфиденциални 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Предприятия Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

Селско, горско и 

рибно стопанство 

17 6.03 20 6.40 22 6.90 21 6.71 24 7.87 

Индустрия 56 19.86 60 19.11 55 17.24 59 18.85 56 18.36 

Услуги 206 73.05 230 73.25 238 74.61 230 73.48 218 71.48 

Общ брой 282  314  319  313  305  
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➢ Трайни насаждения, вкл. лозя - 2705 дка; 

➢ Пасища, мери и ливади - 101241 дка. 

Броят на земеделските стопани е нараснал значително в периода от 2013/2014  стопанска 

година до 2018/2019 стопанска година, както следва: 

Таблица 5. Брой земеделски стопани  в периода 2013/14- 2018/19 г. 

Предмет на дейност 

в общ. Хаджидимово 

2013/2014 

стоп. год. 
2014/2015 

стоп. год. 
2015/2016 

стоп. год. 
2016/2017 

стоп. год. 
2017/2018, 

стоп. год. 
2018/2019 

стоп. год. 

земеделски стопани - 

общ бр. 

 
99 

 
232 220 

 
183 

 
167 220 

в т.ч. 

животновъди - бр. 

 
54 

 
131 

 
141 128 120 118 

Източник: Областна Дирекция „Земеделие“ – Благоевград 

Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Природно-

климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на зърнено-

житни, технически и фуражни култури. Основните отглеждани земеделски култури на 

територията на община Хаджидимово - есенни, зимни, трайни насаждения, цветя и  билки. 

Таблица 6. Отглеждани земеделски култури в периода 2014-2020 г. 

Източник: Областна Дирекция „Земеделие“ – Благоевград 

 

Животновъдството се развива предимно в стопанства, в които не е налична 

високопроизводителна механизация, което възпрепятства  отглеждането на по-голям брой 

 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Пшеница 2000 дка 2000 дка 2000 дка 2500 дка 2500 дка 2600 дка 2600 дка 

Царевица 2000 дка 2000 дка 2100 дка 2800 дка 2800 дка 3000 дка 3000 дка 

Тютюн 680 дка 650 дка 650 дка 600 дка 600 дка 550 дка 500 дка 

Слънчоглед 350 дка 350 дка 350 дка 400 дка 500 дка 500 дка 500 дка 

Картофи 400 дка 400 дка 400 дка 400 дка 500 дка 500 дка 500 дка 

Лозя 500 дка 500 дка 500 дка 500 дка 500 дка 500 дка 500 дка 

Цветя 30 дка 30 дка 30 дка 30 дка 30 дка 30 дка 30 дка 

Шипка 66 дка 66 дка 66 дка 66 дка 66 дка 66 дка 66 дка 

Арония 80 дка 80 дка 80 дка 80 дка 80 дка 80 дка 80 дка 

Ливади 3500 дка 3500 дка 3500 дка 3500 дка 3500 дка 4000 дка 4000 дка 

Люцерна 2000 дка 2300 дка 2500 дка 2500 дка 2800 дка 3000 дка 3000 дка 

Ябълки 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 

Сливи 19 дка 19 дка 19 дка 19 дка 19 дка 19 дка 19 дка 

Орехи 40 дка 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 65 дка 
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животни и разширяването на животновъдните обекти.  Основен отрасъл от 

животновъдството е говедовъдството. 

 

Таблица 7. Регистрирани животновъдни обекти към 31.06.2020 г. 

 Име на ФЛ/Наименование  на ЮЛ № на обекта  Местоположение 

1 АРИФ ЮМЕРОВ ЛАПАНТОВ №0001400104 С.АБЛАНИЦА 

2 ГЕОРГИ ИВАНОВ ПИРПИРЕВ №3853200077 С.КОПРИВЛЕН 

3 ДРАГОЙЧО ИЛИЕВ ЧИНГАРОВ №2922-0081 С. САДОВО 

4 ВАСИЛ ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ №7705820098 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

5 ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСЧИКОВ №6510860003 С.САДОВО 

6 МОЙСЕИ НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ №2933-0412 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

7 ПЛАМЕН ЮЛИЯНОВ ХАНЬОВ №0001470113 С.АБЛАНИЦА 

8 НЮРТИЕ ИСМАИЛОВА КОНЕДАРЕВА    №0001420093 С.АБЛАНИЦА 

9 ВИА КЪНСТРАКШЪН "ЕООД №5186060005 С.ГАЙТАНИНОВО 

10 СТЕФАН АНГЕЛОВ КЕСКИНОВ №7705800075 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

11 АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СОФКОВ №7705870097 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

12 АТАНАС АНГЕЛОВ ПОПОВ №2936-0045 С.ПЕТРЕЛИК 

13 ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ВЕЛЕВ №2936-0032 С.ПЕТРЕЛИК 

14 ЕЛХАН ШЕЗАИЕВ ДАГЪРОВ №0439960018 С.БЛАТСКА 

15 ВИЖДАН ГЮНЕРОВ ОНБАШИЕВ №0439950020 С.БЛАТСКА 

16 ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ДОДУНЧЕВ №3264800006 С.ИЛИНДЕН 

17 ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ИМАМОВ №0001480003 С.АБЛАНИЦА 

18 АТАНАС НИКОЛОВ ТЕНКОВ №2936-0046 С.ПЕТРЕЛИК 

19 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ №1739500014 С.ИЛИНДЕН 

20 "АГРОЛАНД" ООД №77058200007/00094 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

21 АЙШЕ АСАН БАРУТ  №0001450143 С.АБЛАНИЦА 

22 ЗЮМБЮЛА МУСТАФОВА БАЛИЕВА №02932-0278 С.АБЛАНИЦА 

23 ИВАН АТАНАСОВ СЕКУЛОВ №7237480005 С.ТЕШОВО 

24 ГЕРГАНА БОЖИДАРОВА РАЗМЕНОВА №5610980005 С.ПЕТРЕЛИК 

25 ГЕОРГИ КИРИЛОВ ШОНТОВ №3853290088 С.КОПРИВЛЕН 

26 РАМИЗ МУРАДОВ МЕТУШЕВ №0001400064 С.АБЛАНИЦА 

27 ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИРМИЕВ №6510800017 С.САДОВО 

28 АЛЕН ЛЕФТЕРОВ ДЕЛИЕВ №0001470001 С.АБЛАНИЦА 

29 "МАТАНД"ЕООД №7705880139 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

30 ЕТ "ПАСКАЛ МОСКОВ" №7705860135 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

31 ФАТМЕ НЕДЖИПОВА АСАНОВА №0001480100 С.АБЛАНИЦА 

32 ИЛЯЗ АЛИОСМАНОВ ПОЮКОВ №3908990076 С.КОЧАН 

33 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВОЙНОВ №7705810117 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

34 ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА СЕКУЛОВА №7237430010 С.ТЕШОВО 

35 НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ГЕРОВА №4446420005 С.ЛЪКИ 
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36 ГАВРИЛ САШОВ ГЕРОВ №2928-0039 С.ЛЪКИ 

37 СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА №4943200009 С.МУСОМИЩА 

38 ИБРАИМ ЮМЕРОВ АРНАУДОВ №2034540014 С.ДЕБРЕНЕ 

39 АЛМАЗ АЛМАЗОВ ТАИРОВ №0001470185 С.АБЛАНИЦА 

40 ИБРАИМ ЮСЕИНОВ ГУЩЕРОВ №0001400066 С.АБЛАНИЦА 

41 ЛЮБКА АНДОНОВА СТАМОВА №3853210083 С.КОПРИВЛЕН 

42 ОГНЯН ИВАНОВ ПОПОВ №4446440009 С.ЛЪКИ 

43 НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ СТАМОВ №2933-0354 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

44 "МИСТА 22" ЕООД №3853200102 С.КОПРИВЛЕН 

45 АТАНАС ТОДОРОВ БАШЛИЕВ №5610930010 С.ПЕТРЕЛИК 

46 ЛЮБКА ЛЮБЕНОВА КОЗЕЛОВА №1739590025 С.ГАЙТАНИНОВО 

47 НИКОЛА СИМЕОНОВ МОНЕВ №7705890029 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

48 ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ВАНКАЛОВА №2923-0015 С.НОВО ЛЕСКИ 

49 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЧЕРГАНОВА №5210120028 С.НОВО ЛЕСКИ 

50 ФАТМЕ АХМЕДОВА АРНАУДОВА №0001400110 С.АБЛАНИЦА 

51 ГЕОРГИ АТАНАСОВ КИРОВ                         №5186070011 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

52 АМИД ИБРАИМОВ СТАМБОЛИЕВ №0001400119 С.АБЛАНИЦА 

53 ИВАНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА №5610900009 С.ПЕТРЕЛИК 

54 КИРИЛ ДИМИТРОВ ВОЙНОВ №7705840108 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

55 ГЕОРГИ АТАНАСОВ КИРОВ №7705800001 ГР.ХАДЖИДИМОВО 

Източник: община Хаджидимово 

 

На територията на община Хаджидимово към 31.0.2020 г. има регистрирани 55 

животновъдни обекта.  

 

Таблица 8. Отглеждани животни в периода 2017-2019 г. 

 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Говеда 2500 бр. 2530 бр. 2550 бр. 2540 бр. 2900 бр. 3050 бр. 2790 бр. 

Биволи 20 бр. 24 бр. 24 бр. 24 бр. 30 бр. 30 бр. 41 бр. 

Овце 4500 бр. 4500 бр. 4850 бр. 4900 бр. 5000 бр. 6250 бр. 5300 бр. 

Кози 2000 бр. 2100 бр. 3000 бр. 3020 бр. 2450 бр. 2750 бр. 2030 бр. 

Пъдпъдъци 6800 бр. 6800 бр. 6800 бр. 6800 бр. 6800 бр. 10000бр. 10000 бр. 

Зайци 1200 бр. 1200 бр. 1200 бр. 1200 бр. 1200 бр. 1200 бр. 1200 бр. 

Пчели 1510 бр. 1510 бр. 1510 бр. 1510 бр. 1510 бр. 1580 бр. 1540 бр. 
 

Източник: Областна Дирекция „Земеделие“ – Благоевград 

През 2020 г. на територията на община Хаджидимово се обработват 55000 дка. В периода 

от 2015 до 2020 г. обработваемата земеделска площ се е увеличила от 45 000 но 55 000 дка.   
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Таблица 9. Декари обработваема земя през периода 2014 - 2020 г. 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

45000 дка 47000 дка 49000 дка 50000 дка 51500 дка 53000 дка 55000 дка 
Източник: община Хаджидимово, Областна Дирекция „Земеделие“ – Благоевград 

Всяка година Общински съвет Хаджидимово приема решение, с което определя пасища, 

мери и ливади за общо и индивидуално ползване от животновъди отглеждащи пасищни 

селскостопански животни. Контрол се извършва периодично или при постъпили сигнали 

или жалби. Всички ползватели са длъжни да поддържат пасищата, мерите и ливадите в 

добро земеделско и екологично състояние и да ги опазват съгласно сключените договори. 

Въпреки че икономиката на общината се е развивала на основата на селскостопанските 

суровини, с течение на времето леката промишленост също е завоювала своите позиции.   

Индустриалният сектор в община Хаджидимово включва представители на следните 

икономически дейности: шивашката и  текстилна промишленост,  обувна промишленост, 

хранително-вкусова промишленост, добивна промишленост и строителство. 

По-големи предприятия в община Хаджидимово, групирани по специализацията си: 

✓ Хранително-вкусова промишленост  

„Агроланд“ ООД, гр. Хаджидимово – производство, преработка и продажба на земеделска 

и животинска продукция; 

✓ Шивашка и текстилна промишленост  

„Жоси“ АД, гр. Хаджидимово, производство на обувки; 

„Джампи“ ООД, производство на обувки; 

„Стил-76“ ЕООД, производство на обувки; 

„КМ ШУС“ ЕООД, гр. Хаджидимово, производство на обувки; 

ТПК „Сингра“, гр. Хаджидимово, производство на обувки; 

„Арно“ ЕООД, с. Теплен, производство на обувки; 

 „Би и Би – България“ с. Абланица, производство на обувки; 

„Лиди“ ООД, гр. Хаджидимово, производство на обувки; 

ЕТ „Спринт - Аспарух Терзиев - Людмил Терзиев - АспарухТерзиев“, гр. Хаджидимово, 

производство на облекло; 
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✓ Добивна промишленост 

„Копривлен Мрамор“ ЕООД, с Копривлен, рязане, профилиране и обработване на 

строителни и скални материали; 

✓ Добивна промишленост 

„Нидекс“ ООД, с. Копривлен, производство на шприцовани, екструдирани пластмасови 

изделия, инструментална екипировка 

✓ Строителство 

- „А-Строй“ с. Абланица, проектиране, инвеститорски контрол, строителство, 

производство на строителни материали; 

Таблица 10. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по 

икономически дейности за област Благоевград и Община Хаджидимово за 2019 г. 

Област/ 

Община 
Икономически дейности 

Пред-

приятия 

Произведена 

продукция 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Заети 

лица1 

Брой Хиляди левове Б р о й 

ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД ОБЩО: 21,840 5,639,462 7,871,602 88,518 

  A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 485 121,471 97,705 3,173 

  B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 21 8,061 7,676 208 

  C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 2,179 1,546,936 1,542,526 29,845 

  

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
 ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И  

 ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА 117 33,969 33,021 332 

  

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 27 41,895 39,765 1,377 

  F СТРОИТЕЛСТВО 870 723,982 710,466 6,340 

  
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И  

МОТОЦИКЛЕТИ 7,633 613,591 2,850,030 16,738 

  H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 3,268 1,493,467 1,490,986 9,838 

  I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1,702 209,656 255,818 7,880 

  

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

 ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;  

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 528 92,207 93,977 1,148 

  L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 885 64,224 63,496 1,147 

  
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И  
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 1,544 105,952 104,666 2,521 

  
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
 ДЕЙНОСТИ 488 79,433 78,658 1,214 

  P ОБРАЗОВАНИЕ 125 4,679 4,406 249 

  

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА 

 РАБОТА 745 114,591 113,107 3,539 

  R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 272 357,828 357,677 1,581 
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  S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 951 27,520 27,622 1,388 

ХАДЖИДИМОВО ОБЩО: 305 58,075 68,432 1,494 

  A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 24 2,270 2,381 71 

  B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ .. .. .. .. 

  C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 56 34,267 36,197 849 

  

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

 ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И  

 ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА .. .. .. .. 

  

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; 

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - - - - 

  F СТРОИТЕЛСТВО 17 10,984 10,746 153 

  
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И  
МОТОЦИКЛЕТИ 115 2,352 10,500 184 

  H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 13 1,793 1,752 24 

  I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 35 1,282 1,675 81 

  

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
 ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;  

ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 5 224 225 8 

  L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 6 245 247 8 

  
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И  

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5 .. . 19 

  
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
 ДЕЙНОСТИ 5 .. 1,646 23 

  P ОБРАЗОВАНИЕ .. .. .. .. 

  

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА 

 РАБОТА 7 413 413 16 

  R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ .. .. .. .. 

  S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 10 124 129 12 
1 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост    

".." Конфиденциални данни, "-"няма случай     

      
Източник: Национален статистически институт 

     Във връзка с дейността на местата за настаняване по-долу е представена информация за 

община Хаджидимово и област Благоевград. Видно от таблицата е, че и малкият брой места 

за настаняване са заети (използвани) само 14.6 %. 

Таблица 11. Места за настаняване в община Хаджидимово и 

област Благоевград за 2019 г. 

 

".." Конфиденциални данни 

Източник: Национален статистически институт 
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Фигура 11. Динамика на местата за настаняване и  тяхната използваемост в община  

Хаджидимово в периода 2015-2019 г. 

 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

Проблеми: 

➢ Приносът на местната икономика на областно ниво е много нисък; 

➢ Предприятията в общината изпитват затрудненията, характерни за голяма част от 

предприятията в страната; 

➢ Амортизирани ДМА и липса на нови технологични продукти; 

➢ Липсва приемственост на квалифицираните кадри, поради високата миграция на 

младите специалисти от общината; 

➢ Влияние на коронавирус пандемията върху производството; 

Потенциали: 

➢ Възможност за допълнително развитие на  първичния и вторичния сектор; 

➢ Засилено развитие на селското стопанство и възстановяването на традиционни за 

общината земеделски производства, което ще създаде добри условия за развитие и 

на преработващата промишленост; 

➢ Подобряване на транспортната инфраструктура с цел използване на транспортното 

географско положение и търсене на нови пазари на местната продукция в столицата 

и в Гърция; 
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➢ Модернизация на производството, диверсификация, въвеждане на иновативни 

технологии, насочване на производството към съвременните нужди на пазара, 

намиране на нови пазари за реализация на продукцията, насърчаване на местния 

бизнес и подобряване на квалификацията на работната сила; 

➢ Развитие на алтернативни форми на туризъм и на туристически дейности. 

 

2.3.Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

Население  

Населението на община Хаджидимово към 31.12.2020 г. наброява 8 914 души, което 

съставлява 3 % от населението на област Благоевград. Броят на населението в общината 

бележи тенденция на непрекъснато намаление през последните  години следвайки общата 

тенденция в страната, и спада с 8% за целия седемгодишен период. Намалява както 

градското, така и селското население. Устойчивата тенденция на намаление в броя на 

населението в общината е характерна и за област Благоевград. Причините са комплексни, 

като с водеща роля са процесите на естественото възпроизводство, както и механичният 

прираст, който е отрицателен през последните 7 години. 

Фигура 12. Динамика на населението в периода 2014-2020 г. (брой) 

 

Източник: Национален статистически институт 
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Населението на общината е разпределено в 15 населени места – гр. Хаджидимово и 14 села. 

С най-многобройно население в общината е с. Абланица – 2424 души, следвано от 

общинския център гр. Хаджидимово – 2409 души (към 31.12.2020г.). Общо в двете населени 

места живее 54 % от населението на общината. Третото по големина населено място е с. 

Корпивлен – 1149 души. Най-малкото населено място на територията на община 

Хаджидимово е с. Парил – 10 човека. 

Таблица 12. Брой на населението в страната, Област Благоевград и  в населените 

места в областта към 31.12.2020 г.  

Област 

Общини 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 

страната 
6 916 548 3 349 715 3 566 833 5 043 186 2 416 899 2 626 287 1 873 362 932 816 940 546 

Благоевград 301 138 146 369 154 769 181 513 86 646 94 867 119 625 59 723 59 902 

Банско 13 006 6 271 6 735 11 923 5 750 6 173 1 083 521 562 

Белица 9 099 4 470 4 629 2 936 1 429 1 507 6 163 3 041 3 122 

Благоевград 74 452 35 605 38 847 68 179 32 350 35 829 6 273 3 255 3 018 

Гоце Делчев 29 686 14 370 15 316 18 269 8 631 9 638 11 417 5 739 5 678 

Гърмен 14 726 7 286 7 440 - - - 14 726 7 286 7 440 

Кресна 5 214 2 690 2 524 3 335 1 688 1 647 1 879 1 002 877 

Петрич 48 593 23 682 24 911 26 933 12 826 14 107 21 660 10 856 10 804 

Разлог 18 966 9 174 9 792 11 267 5 410 5 857 7 699 3 764 3 935 

Сандански 36 893 17 747 19 146 24 932 11 804 13 128 11 961 5 943 6 018 

Сатовча 14 127 7 008 7 119 - - - 14 127 7 008 7 119 

Симитли 12 999 6 493 6 506 6 222 3 127 3 095 6 777 3 366 3 411 

Струмяни 4 811 2 359 2 452 - - - 4 811 2 359 2 452 

Хаджидимово 8 914 4 486 4 428 2 409 1 197 1 212 6 505 3 289 3 216 

Якоруда 9 652 4 728 4 924 5 108 2 434 2 674 4 544 2 294 2 250 

Източник: Национален статистически институт 

Таблица 13. Брой на населението в община Хаджидимово и  в населените места в 

общината в периода 2014-2020 г. 

  (брой) 

Община/Населени 

места 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хаджидимово 9613 9501 9405 9314 9178 9040 8914 

с. Абланица 2558 2534 2531 2521 2503 2429 2424 

с. Беслен 715 709 707 690 665 650 648 

с. Блатска 601 594 597 606 599 598 598 

с. Гайтаниново 61 58 52 49 46 51 46 

с. Илинден 83 75 74 118 115 95 94 
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с. Копривлен 1267 1252 1232 1207 1185 1176 1149 

с. Лъки 42 41 42 43 44 57 49 

с. Нова Ловча 57 54 52 51 51 56 53 

с. Ново Лески 428 433 415 394 391 376 363 

с. Парил 13 13 12 11 11 10 10 

с. Петрелик 171 166 166 157 152 159 154 

с. Садово 398 396 383 366 356 360 359 

с. Теплен 464 465 462 458 454 443 435 

с. Тешово 160 146 141 135 125 136 123 

гр. Хаджидимово 2595 2565 2539 2508 2481 2444 2409 

 

Източник: Национален статистически институт 

Във всички населени места в общината броят на населението намалява, като процентът на 

намаление е общо за общината за последните 7 години е 8. Темпът на намаление на 

населението в общинския център гр. Хаджидимово  (8%) е равен на средния темп на 

намаление на населението в общината. Анализираните данни за броя на населението 

показват, че процесите на обезлюдяване в страната се проявяват и в община Хаджидимово, 

но не в толкова голяма степен. С оглед намаляващото население се очаква част от 

населените места да усетят проблеми с качеството на публичните услуги и жителите им да 

бъдат принудени да ги търсят в общинския център. Намалението на населението е един от 

основните ограничителни фактори за бъдещото развитие на общината, които негативно ще 

се отразят най-вече върху работната сила и възпроизводствения му потенциал.   

Раждаемост в община Хаджидимово в периода 2015-2019 г. намалява, като това отразява 

цялата тенденция както в област Благоевград, така и в цялата страна.  Живородените деца 

през 2015 г. са 74, а през 2019 – 58,  което е по-малко с 16 деца от 2015 г. (165 деца), но е 

повече с 4 деца на годишна база спрямо 2018 г.  Коефициентът на раждаемост е 6.41, което 

е значително по-ниско от коефициента на раждаемост за област Благоевград – 8.8 и за 

страната – 8.5. 
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Фигура 13. Брой живородени  в община Хаджидимово, област Благоевград и за 

страната в периода 2015-2019 г. 

 

 

Източник: Национален статистически институт 

Поддържането на тези стойности е резултат от застаряването на населението и промените 

в репродуктивните нагласи, които до голяма степен се дължат на ниския жизнен стандарт. 

Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е процесът на демографско 

остаряване, характерен както за страната и област Благоевград, така и за община 

Хаджидимово. Съгласно информацията от НСИ, коефициентът на смъртност за 2019 г. 15.7, 

което е по-малко от коефициента на смъртност за страната – 18 и за област Благоевград – 

16.4  

Общата тенденция на намаляване броя на населението, включително чрез увеличаване на 

изселването на население във фертилна възраст, високото ниво на смъртност и ниското 

ниво на раждаемост (спрямо областта и страната) водят до силно отрицателни стойности на 

естествения прираст в община Хаджидимово. Въпреки че показателят се задържа на 

стабилно ниво, то е доста над средното за страната и за област Благоевград. Поддържането 

на тези нива ще доведе до по-бързо обезлюдяване на общината (спрямо областта).  

Неблагоприятна демографска тенденция в община Хаджидимово е отрицателният 

механичен прираст, по-висок от средния за областта. Тенденцията за отрицателен 

механичен прираст е и на национално ниво, но с много по-ниски стойности. По данни на 

НСИ, най-високи отрицателни стойности на коефициента на механичен прираст в брой  в 

периода 2015-2020 г. се наблюдават през последната 2020 г. – минус 42. Механичният 
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прираст в област Благоевград за същата година е положителен – 752, както и за страната  - 

30 715. 

Поради ограничените възможности за професионална реализация на територията на 

община Хаджидимово, част от населението в трудоспособна възраст се изселва извън града 

към по-големи населени места (Благоевград, София и др.) и извън страната в търсене на 

работа. Изселванията на млади хора от общината водят до влошаване на структурата на 

населението и до обезлюдяване на територията. Налице е и ежедневна миграция – пътуване 

на населението извън границите на общината към някои други съседни общински центрове 

и областния център. Това механично движение е породено от по-добрите възможности за 

трудова реализация и по-високите доходи в тези места.  

В разпределението на населението на община Хаджидимово по пол в периода 2014-2020 

г. се забелязва постепенно намаляване както броя на мъжете така и броя на жените. Към 

31.12.2020 г. броят на жените съставлява 49,67% от населението на общината, а броят на 

мъжете – 50,33%щина Хаджидимово е обратно, броят на мъжете е по-голям от броя на 

жените.  

Таблица 14. Възрастова структура на населението в периода 2016-2020 г. (брой) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

За периода между 2016 г. и 2019 г. населението в почти всички възрастови групи в община 

Хаджидимово намалява, с изключение на лицата на възраст между 65-69 и 80+. Т.е. 

тенденцията е към застаряване на населението на територията на общината.  Най-силно е 

намалението на населението на възраст между 20 и 50 г., което всъщност е най-

трудоспособното и активно население, което търси повишаване на своята образователна 

общо 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80+

9405 363 432 504 430 414 542 626 651 673 740 673 680 666 577 506 432 496

Общо 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80+

9314 351 412 497 430 377 516 618 636 686 738 670 667 668 609 505 425 509

Общо 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80+

9178 333 400 500 437 323 498 587 624 681 711 678 659 674 624 502 429 518

Общо 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80+

9040 326 381 463 438 312 453 579 625 660 671 715 658 670 643 500 418 528

Общо 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80+

8914 303 367 451 460 306 412 545 630 661 643 731 647 665 639 521 414 519

2017

2018

2019

2020

2016



49 
 

квалификация и трудова реализация извън общината. Намалява и населението във 

възрастовите групи на деца 0-4 г. и 10-14 г. 

Данните за възрастовата структура на населението обуславят намаления демографски 

потенциал на общината. Липсата на деца би оказало влияние както върху образователната 

система, така и върху трудовия пазар в дългосрочен план. 

 

Таблица 15. Полова структура на населението в периода 2014-2020 г. (брой) 

 

Източник: Национален статистически институт 

Към момента на изготвяне на ПИРО Хаджидимово преброяване 2021 все още не се е 

състояло, поради това е трудно да се изследва каква е етническата структура на населението 

в общината. Информацията следва да се допълни при бъдеща актуализация на ПИРО.  В 

настоящия документ е включена информация от Преброяване 2011, която към настоящия 

момент е единствената официална налична такава. 

Таблица 16. Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. (брой) 

 

 

 

 

 

Източник: Национален статистически институт 

Населено място

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени

Хаджидимово 9613 4891 4722 9501 4819 4682 9405 4760 4645 9314 4736 4578 9178 4642 4536 9040 4558 4482 8914 4486 4428

с. Абланица 2558 1298 1260 2534 1280 1254 2531 1272 1259 2521 1274 1247 2503 1265 1238 2429 1224 1205 2424 1222 1202

с. Беслен 715 357 358 709 352 357 707 350 357 690 350 340 665 336 329 650 328 322 648 325 323

с. Блатска 601 309 292 594 303 291 597 303 294 606 306 300 599 302 297 598 301 297 598 302 296

с. Гайтаниново 61 31 30 58 30 28 52 29 23 49 27 22 46 27 19 51 28 23 46 25 21

с. Илинден 83 46 37 75 43 32 74 41 33 118 69 49 115 68 47 95 60 35 94 59 35

с. Копривлен 1267 655 612 1252 644 608 1232 635 597 1207 621 586 1185 609 576 1176 596 580 1149 581 568

с. Лъки 42 22 20 41 21 20 42 23 19 43 24 19 44 25 19 57 33 24 49 32 17

с. Нова Ловча 57 28 29 54 27 27 52 26 26 51 25 26 51 25 26 56 27 29 53 25 28

с. Ново Лески 428 221 207 433 221 212 415 211 204 394 201 193 391 199 192 376 191 185 363 188 175

с. Парил 13 6 7 13 6 7 12 6 6 11 5 6 11 5 6 10 4 6 10 4 6

с. Петрелик 171 86 85 166 83 83 166 82 84 157 82 75 152 78 74 159 83 76 154 80 74

с. Садово 398 197 201 396 194 202 383 192 191 366 183 183 356 172 184 360 172 188 359 172 187

с. Теплен 464 233 231 465 233 232 462 232 230 458 229 229 454 226 228 443 217 226 435 214 221

с. Тешово 160 76 84 146 68 78 141 67 74 135 66 69 125 60 65 136 67 69 123 60 63

гр. Хаджидимово 2595 1326 1269 2565 1314 1251 2539 1291 1248 2508 1274 1234 2481 1245 1236 2444 1227 1217 2409 1197 1212

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Етническа група  Численост Дял (в %)  

Общо 10 091 100.00  

Българи 6 763 67.02  

Турци 615 6.09  

Цигани 263 2.61  

Други 219 2.17  

Не се самоопределят 101 1.00  

Не отговорили 2 130 21.10 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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При последното преброяване в община Хаджидимово най-голям е делът  на етническите 

българи – 67.2% следвани и от етническите турци – 6.09% Прави впечатление, че 21.10% от 

анкетираните по време на преброяването не са отговорили.   

Що се отнася до образователната структура на населението в общината, наличните данни 

също са единствено от Преброяване 2011, които са включени и в Общинския план за 

развитие 2014-2020.  

Делът на хората с висше образование в община Хаджидимово е под средните показатели за 

страната и област Благоевград. Относителният дял на хората със средно образование също 

е по-нисък от показателите за страната и областта. Делът на лицата, никога не посещавали 

училище е близък до средния за област Благоевград. 

Образователна характеристика 

За осигуряване на задължителното предучилищно образование на територията на Община 

Хаджидимово функционират 3 детски градини, както следва  ЦДГ „Надежда“, гр. 

Хаджидимово;  ЦДГ „Пролет“, с. Абланица и  ЦДГ „Незабравка“, с. Копривлен. 

Мрежата от детски заведения е оптимизирана с цел намаляване на разходите, но и 

задоволяване на потребностите на родителите по отглеждането, възпитаването, 

социализацията и обучението на децата от най-ранна детска възраст и осигуряване на 

задължителното предучилищно образование на 5-6 годишните деца. През учебната 

2020/2021 г. в детските градини се обучават общо 312  деца.  

 

Таблица 17. Основни характеристики на детските градини  

 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Детски градини – бр. 3 3 3 3 3 

Групи – бр. 17 16 17 17 16 

Деца – бр. 359 385 347 365 336 

Места – бр. 550 474 491 566 560 

Места на 100 деца - бр. 153 123 141 155 166 

Педагогически 

персонал – бр. 

36 35 34 31 31 

Източник: Община Хаджидимово 
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Таблица 18. Разпределение на децата по детски градини в община Хаджидимово 

(брой)  

Детска градина Учебна 2019/2020 г. Учебна 2020/2021 г. 

групи  деца  от тях на 

5-6г.  

групи  деца  от тях на 

5-6г. 

ЦДГ „Надежда“, гр. Хаджидимово, с 

филиали – с. Блатска, с. Теплен, с. 

Беслен 

8 192 91 8 176 82 

ЦДГ „Пролет“, с. Абланица 5 87 34 5 80 34 

ЦДГ „Незабравка“, с. Копривлен,  с 

филиал – с. Ново Лески 

3 54 23 3 53 26 

Общо 16 333 148 16 309 142 

Източник: Община Хаджидимово 

 

Налице е относителна устойчивост в развитието на детските градини. Въпреки това 

тенденцията децата да мигрират заедно с родителите си оказва влияние върху броя на 

децата, които посещават детска градина. Най-силно това се отразява върху детските 

градини и филиалните групи в малките населени места. Детските градини в общината са 

обезпечени кадрово и с необходимия брой, като с оглед тенденцията на намаляване броя на 

ражданията и населението в общината като цяло, към хоризонта на действие на 

стратегическия документ не се очертава остър недостиг на квалифицирани кадри. Анализът 

на данните сочи към относителна устойчивост в развитието на детските градини. Въпреки 

това тенденцията децата да мигрират заедно с родителите си оказва влияние върху броя на 

децата, които посещават детска градина. Най-силно това се отразява върху детските 

градини в селата и филиалните групи в малките населени места.  

В изпълнение на ПМС №100  на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, на територията на община Хаджидимово  работят 5  екипа за обхват и задържане в 

образователната система на децата и учениците. През 2019/2020 учебна година 

посещенията на домашен адрес са значително по-малко от предходната година, поради 

създадената епидемична криза от COVID 19. Въпреки това съвместната работа на 

училищните екипи с представителите на общинска администрация, на Дирекция „Социално 

подпомагане“ Гоце Делчев и  отдел „Закрила на детето“ и инспектори от РУП-Гоце Делчев 
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подпомага пълното обхващане и задържането в образователната система на децата и 

учениците, подлежащи на задължително училищно образование.  

През учебната 2020/2021 в Община Хаджидимово функционират 5 общински училища - две 

средни училища в гр. Хаджидимово и с. Абланица, три основни училища в селата Беслен, 

Копривлен и Блатска. През м. септември 2020 г.  са приключени напълно освежителните 

ремонтни дейности във всички училища в общината - СУ „Никола Вапцаров“ гр. 

Хаджидимово, СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

с. Блатска, ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен и ОУ „Никола Вапцаров“ с. Копривлен. Общият 

брой на учениците през учебната 2020/2021 г. в петте общински училища 857, разпределени 

в 53 паралелки.  За учебната 2020/2021 г. в  СУ „Никола Вапцаров“  гр. Хаджидимово в 1-

ви клас  се обучават 24 ученици, 1- 6 годишно и 23 -7 годишни. Осигурява се целодневно 

обучение с дейности по интереси до 7 клас включително. Целодневната организация на 

обучение оптимизира образователния процес, като се отделя повече време за работа върху 

индивидуалното развитие на детето. Общо учениците за учебната 2020/21 г. в училището  

349 ученика разпределени в 17 паралелки.  В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица за  

учебна 2020/2021 година функционират 17 паралелки, в които се обучават за общо 332 

ученици, от които 1-ви клас- една паралелка с общо 20 ученици - 1-6 годишно и 19- 7 

годишни. 

За учебната 2020/2021 година в ОУ „Никола Вапцаров” с. Копривлен - 1 -ви клас, една 

паралелка , както следва: навършили 7 години деца - 8.  В училището за учебна 2020/2021 

година функционират 7 паралелки с общо 67 ученика. Училището осигурява целодневно 

обучение с дейности по интереси. Обхванати са всички деца подлежащи на задължително 

обучение.   

За учебната 2020/2021 година в ОУ „Гоце Делчев“ с. Беслен - За 1-ви клас, както следва: 

навършили 7 години деца -11. В училището за новата учебна 2020/2021 година 

функционират 7 паралелки с 66 ученика. Училището осигурява целодневно обучение с 

дейности по интереси. Обхванати са всички деца подлежащи на задължително обучение. 

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Блатска за новата учебна 2020/2021 година  

функционират 5 паралелки с общо 43 ученика Училището осигурява целодневно обучение 

с дейности по интереси. Обхванати са всички деца подлежащи на задължително обучение.  
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Таблица 19. Показатели на образователната мрежа в община Хаджидимово в 

периода 2016-2021 г. 

ОБРАЗОВАНИЕ 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Общообразователни училища - 

брой 

5 5 5 5 5 

Преподаватели в 

общообразователните училища - 

брой 

120 118 115 115 115 

Учащи - брой 962 916 885 870 857 

                                           Източник: Община Хаджидимово 

 

Наблюдава се намаляване на броя учениците в училище. Този факт се обуславя от 

намаляването на младите хора, респективно децата в общината и застаряването на 

населението в община Хаджидимово.  

 

Таблица 20. Паралелки, учители и учащи се в ОУ и СУ в община Хаджидимово по 

класове (брой)  

Показател\ Уч. 

год.  

2013-14  2014-15  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  

I - IV клас  

Учители  55 55 50 50 48 45 45 

Учащи  380 372 335 336 343 306 301 

V - VII* 

Учители  35 36 35 35 36 34 34 

Учащи  290 289 268 266 272 261 250 

VIII - XII2 

Учители  35 35 35 35 35 35 35 

 
2 Данните след 2017-18 г. не са съпоставими с предходните периоди – преди учебната 2017/18 г. 

разделението е V-VIII и IX-XII, а след това е изменено, както е представено в таблицата - V-VII и VIII-XII . 
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Учащи  310 302 307 310 314 317 300 

Общо учители  125 126 120 120 118 115 115 

Общо 

паралелки  

60 60 60 60 58 58 58 

Общо учащи  980 963 910 962 916 885 870 

Източник: Община Хаджидимово 

През учебната 2019/20 година учащите в училищата на територията на територията на 

общината се обучават  870 ученици.   През последните години се полагат усилия за 

осъвременяване на материалната база на училищата и създаване на условия за 

привлекателно и качествено образование. 

Всички училища разполагат с интернет, персонални компютри за учителите.  

Най-голямото училище на територията на община Хаджидимово е СУ „Никола Вапцаров“ 

гр. Хаджидимово. 

За подпомагане на равния достъп до образование на всички деца и ученици в училището 

работи ресурсен кабинет, който подпомага обучението на ученици със специални 

образователни проблеми. 

Училища, детски градини, читалища, община и всички институции, с които работи 

общината осъществяват дейността си без да допускат дискриминация по какъвто и да било 

повод. Основно в детските градини и училищата ежедневната дейност е свързана с 

разяснителни и информационни действия, насочени към утвърждаване на толерантни 

междуетнически отношения, повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви 

на дискриминация чрез всички форми, вкл. и спорт. На територията на община 

Хаджидимово не са разкрити детски ясли.  

Здравеопазване 

Здравеопазването в община Хаджидимово е представено от извънболнична лечебна помощ.  

Болничната помощ се предоставя от МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.  

Болницата е разположена в гр. Гоце Делчев, но районът й на обслужване надхвърля 

границите на общината. Община Хаджидимово се обслужва от МБАЛ „Иван Скендеров“ 

ЕООД, гр. Гоце Делчев. 

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД, гр. Гоце Делчев е  здравно заведение, което предлага 

квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на 

нуждаещите се от активно лечение. За ефективността на лечението и възстановяването на 
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пациентите работи и приемно-консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория и 

отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок. 

Стационарният блок обединява 11 отделения със 155 легла: Вътрешно отделение, 

Хирургично отделение, Ортопедо-травматологично отделение, Неврологично отделение, 

Детско отделение, Отделение по анестезиология и интензивно лечение, Акушеро-

гинекологично отделение, Отделение по хемодиализа, Отделение по физиотерапия, 

Отделение по образна диагностика, Инфекциозно отделение.  Лечението в отделенията е 

осигурено с високотехнологична диагностична и лечебна техника. За болните се грижат 

висококвалифицирани профилирани лекари. 

През 2020 г. е разкрито и Ковид отделение. Болницата разполага с достатъчно леглова база. 

Налице е недостиг от лекари специалисти и медицински персонал, които да осигуряват 

медицинска помощ на населението.  Община Гоце Делчев изпълнява програма за 

стимулиране на младите лекари, които предстои да вземат специалност, след което имат 

ангажимент да започнат работа в МБАЛ „Иван Скендеров“ за минимален срок от 5 години.  

Петима млади лекари-специалисти са привлечени и вече работят в гоцеделчевската 

болница. Броят на включените в програмата специализанти е 17.  

Също през 2020 г. в МБАЛ „Иван Скендеров“  е открито отделение по инвазивна 

кардиология, което е от изключителна  

Като малка териториална общност, община Хаджидимово е с ограничени функции в 

сферата на здравеопазването. То е представено само с ограничени дейности на 

извънболничната лечебна дейност. Това, подобно на останалите малки общини в областта, 

е резултат от малкия брой на населението на общината и действащите нормативи за 

разкриване на съответния тип здравни обекти. Звена на извънболничната лечебна помощ 

(лекарските и дентални практики) са определени с действащата Областна здравна карта. 

✓ Амбулатории за първична медицинска помощ – 4 бр. 

✓ Амбулатория за първична дентална помощ – 5 бр. 

✓ Медико - техническа лаборатория – 1 бр. 

Стоматологичното обслужване на населението се извършва от 5 практики със седалище в 

общинския център и с. Абланица . 

Медицинското обслужване се извършва от 4 амбулатории за индивидуална практика за 

първична медицинска помощ – 2 в град Хаджидимово, една в с. Абланица и 1 в с. 

Копривлен. 



56 
 

Лекарски и стоматологични практики за специализирана медицинска помощ не са разкрити 

в община Хаджидимово. Услуги от лекари-специалисти жителите на общината получават в 

гр. Гоце Делчев. 

Всяко населено място от общината се обслужва от лични лекари.  

През 2021 г. на територията на общината има 3 бр. аптеки. Няма  денонощна аптека. 

Структурата на заболеваемостта на местното население е в посока завишаване на социално-

значимите болести, като с най-висок процент са болестите на органите на 

кръвообращението, следвани от болести на ендокринните жлези, болести на дихателната 

система и новообразувания. 

Социални услуги 

Системата за социално подпомагане в община Хаджидимово е насочена към групи от 

населението, които са със специфични потребности. Такива са лицата с различни видове 

увреждания - физически и психически, както лица и групи от лица в риск. По данни на 

Дирекция „Социално подпомагане“  техният брой е, както следва: 

✓ Лица с увреждания (физически и психически) - 550 д. 

✓ Брой лица в неравностойно социално положение - 1187 д. 

В община Хаджидимово не са разкрити специализирани институции за настаняване на лица 

със специфични потребности извън тяхната обичайна среда. От социалните дейности са 

развити «Домашен социален патронаж», «Дневен център за възрастни хора», «Личен 

асистент». Домашният социален патронаж е с капацитет около 180 места. Освен 

нуждаещите се, от общинския център се обслужват лица и от съседните села. Дневният 

център за възрастни хора е с капацитет 20 места, като през 2019 са настанени 17 лица, а 

приз 2020 – 16 лица.  

През 2014 г е създадено Общинското предприятие „Домашен социален патронаж“ в град 

Хаджидимово, община Хаджидимово.  Предприятието е  с капацитет 180 места. През 

2019/2020 година обслужваните лица са 140, като са обхванати 12 населени места в 

общината. Услугите, които персоналът от общо 9 души извършва, включват: доставяне на 

храна по домовете, измерване на кръвно налягане, закупуване на лекарства и храна, 

плащане на сметки за ток и вода (със средства на съответното лице), съдействие при 

изготвяне на документи за ТЕЛК. За разнообразяване ежедневието на хората се организират 

тържества, излети и екскурзии. 

Социалните услуги, предоставяни в общността, както и социалните услуги от резидентен 

тип в община Хаджидимово са представени в следващата таблица: 
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Таблица 21. Социални услуги в община Хаджидимово 

ВИД 

УСЛУГА 

ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ КРАТКА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

СОЦИАЛНАТА 

УСЛУГА 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

заложено изпълнено 

Социални услуги „Грижа за старите хора“  

Дневен център 

за стари хора 

Делегирана 

държавна 

дейност 

20 

потребители  

16 

потребители  

 

Община 

Хаджидимово 

Осигуряване на храна, 

лични и 

социални контакти, 

консултации 

медицинска грижа 

Самотно живеещи стари 

хора; пенсионери с 

ниски доходи, които 

могат да се обслужват 

сами 

Социални услуги „Грижа за възрастни от уязвими групи“ и „Грижа за старите хора“  

Домашен 

социален 

патронаж  

Местна 

дейност -

доставка на 

храна, битови 

услуги 

160 

потребители 

140 

потребители 

 

Община 

Хаджидимово 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в 

семейна среда, 

предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

обитавани от 

потребителя; 

съдействие за 

снабдяване с 

необходимите 

Възрастни лица и стари хора с 

различни видове увреждания; със 

силно нарушено здравословно 

състояние; самотно живеещи, 

които не могат или са затруднени 

да се обслужват сами и да 

организират бита си 
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технически помощни 

средства при 

ползватели с 

увреждане; битови 

услуги и др. 

доставяне на храна по 

домовете, измерване 

на кръвно налягане, 

закупуване на 

лекарства и храна, 

плащане на сметки за 

ток и вода (със 

средства на 

съответното лице), 

съдействие при 

изготвяне на 

документи за ТЕЛК 

Източник: Дирекция Социално подпомагане – град Гоце Делчев, община Хаджидимово 
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Таблица 22. Инфраструктура на социалните дейности към 31.12.2020 г.  

Вид на обекта Капацитет 

(Бр. места) 

Брой настанени/ 

ползващи я лица 

към 31.12.2020 г. 

1. Специализирани институции    

1.1. Дневен център за стари хора 20 16 

2. Услуги в общността (деинституциализирани 

обекти ) 

Няма  Няма 

3. Социални услуги от резидентен тип Няма  Няма 

4. Други социални услуги   

4.1. Домашен социален патронаж 180 140 

Източник: Дирекция Социално подпомагане – град Гоце Делчев, община Хаджидимово 

По данни на Дирекция Социално подпомагане – град Гоце Делчев, боят на лицата с 

увреждания на територията на община Хаджидимово е относително еднакъв през 

последните пет години.  Към 31.12.2020 г. лицата с увреждания са 550 души/месечно с 

натрупване.  Местното население, което получава месечни и  еднократни социални помощи 

от ПП ЗСП  за периода 2014 – 2020 са 400 души/годишно.  

Застаряването на нацията и непрекъснато увеличаващия брой самотни възрастни хора, 

особено в селата поражда необходимостта от търсене на възможности и перспективи за 

разширяване обема и обхвата на социалните услуги, за тяхното предоставяне в населените 

места на цялата община.  

Културно-историческо наследство  

На територията на  общината  се намират  археологически недвижими културни ценности. 

От тях 3 са с категория от „национално значение“, включени в Списъка на недвижимите 

културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ с категория "национално значение" на 

територията на област Благоевград, съгласно Закона за културното наследство /ЗКН/, 

съгласно Данни от Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности: 

1.Античното селище в м."Козлука" е разположено в западния край на Гоцеделчевската 

котловина северозападно от с. Копривлен. Селището заема площ от няколкостотин декара, 

като крайните му югоизточни части попадат под съвременното село. Археологически 

разкопки са провеждани през 1995-1997 и от 1998 до 2002 г. под ръководството на ст. н. с. 
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д-р А. Божкова от Археологическия институт с музей при БАН. Най-древният период на 

обитаване на селището се датира в късната бронзова епоха (XIV - ХIII в. пр. Хр.). След 

приключване на археологическите разкопки част от проучените обекти попадат под пътя 

Гоце Делчев – ГКПП Илинден – Драма. Останките на двете сгради са на около 20 м западно 

от шосето и не са засегнати от строителните работи. В близост до останките има изграден 

навес с място за отдих. Той е част от проект „Създаване на интегриран продукт на 

културния туризъм чрез развитие на културно-историческите паметници и човешките 

ресурси в община Хаджидимово”, а партньори са две съседни гръцки общини. 

2. Антично селище и  могилен некропол, м."Тумбите", при манастира "Св.Георги“. 

Религиозна архитектура от XIX и  XX в. (църкви):  

Църка „Св. Димитър“ с взаимно училище, с. Тешево е включена в Списъка на недвижимите 

културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ с категория "национално значение" на 

територията на област Благоевград, съгласно Закона за културното наследство /ЗКН/, 

съгласно Данни от Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности. 

Църквата „Свети Димитър“ е с голяма историческа и архитектурна стойност. Тя е построена 

в 1843 – 1844 година от неизвестни майстори. В архитектурно отношение е голяма 

трикорабна базилика.  По-късно през 1870 – 1871 година е преустроена, като е прибавено 

женско отделение над външния притвор и е поставен малък купол над средното поле на 

наоса. В 1941 година куполът е отново изграден и към храма е добавена камбанария с 

часовник, изработен от Братя Димкови от Горно Броди. Църквата е с много масивни стени, 

с открита галерия, която заобикаля наоса от три страни и в североизточния си край образува 

параклис с костница под него. Страничните галерии са двуетажни, като във втория етаж се 

отварят аркадно към пространството на наоса. Над цялото тяло на църквата ляга двускатен 

покрив, стъпил върху солидна дървена конструкция. Иконостасът е монументален триреден 

– с царски, парзнични и пророчески икони, а в централната си част и с четвърти ред – 

дейсисни икони. В долната си част е резбован от майстори от рода Караджовалии от 

Каракьой, а горната е изписана. Резбата е с богат растителен орнамент, птици, животни и 

ангели. И по тематика и по изпълнение иконостасът може да се причисли към 

произведенията на Дебърската художествена школа.  Има също резбован балдахин над 

Светия престол, изпълнен заедно с иконостаса 

Храма има няколко икони от XVII – XVIII век от по-стар храм, както и дърворезбована 

дарохранителница от средата на XIX век. Запазена е икона на Св. св. Кирил и Методий от 

1897 година дело на зограф Димитър Неделчев от Каракьой.  



61 
 

Галерията (1872 и 1885), целият наос (1883 – 1884), кръщелнята (1883), северната и 

западната част на притвора (1883, 1885) са изписани от Мино и синовете му Марко и Теофил 

Минови от големия зографски род Минови, които оставят и свои автопортрети. Изписани 

са многобройни сцени и образи от библейски сказания, от мировия свят и исторически 

събития, като стенописите са в реалистичен стил. В апликираната украса по таваните има 

фигурални композиции. Изрисувани са потретите на ктиторите. Има редки старозаветни 

сцени. Сред религиозните сцени са включени и епизоди от българската история, като 

потушаването на болярския бунт от Борис I. 

Църкви и манастири: 

1. Хаджидимовският манастир „Свети Георги Победоносец“ е български мъжки манастир, 

подчинен на Неврокопската епархия на Българската православна църква, спадащ към 

Гоцеделчевската духовна околия. Обявен е за паметник на културата с регионално 

значение. Манастирът е най-големият по долината на Места и трети в Югозападна България 

след Рилския и Роженския. 

Манастирът се намира на възвишение южно от град Хаджидимово, чието старо име е 

Сингартия (или Долно Сингартия) и затова в миналото манастирът е известен и като 

Сингартийски или Долносингартийски. Построен е върху старо християнско светилище. 

Църквата е изградена през 1864 г. В следващата 1865 г. църквата е осветена. Манастирът на 

два пъти е опожаряван. През 1979 г. е построен параклисът „Свети Димитър“, чиято 

вътрешна украса е изцяло дело на неврокопския художник Костадин Златков. 

Иконостасните икони са дело на неврокопския майстор Серги Георгиев. Иконостасът и 

владишкият трон са възстановени по автентичния образец. В храма има смятана за 

чудотворна икона на Свети Георги, датирана към 1750-1800 г. 

 

2.  Църквата „Св. Николай“ в с. Гайтаниново е построена през 1839 г. и представлява 

трикорабна базилика с полуцилиндрична апсида. По време на преустройство през 1879 г. е 

построен и четиристенен купол, а 6 години по-късно от запад се пристроява и висока 

камбанария. На нея е монтиран часовник през 1890 г. Иконостасът на храма е украсен с 

живопис и резба. 

 

3. Църквата „Свети Георги“ е възрожденски храм в с. Ново Лески, част от Неврокопската 

епархия. Църквата е разположена в старото с. Лески, напуснато в 1927 г. и е единствената 

оцеляла сграда от него. Построена е в началото на XIX в.. Иконостасите икони датират от 
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XVII, XVIII и XIX в. Балдахинът над престола в олтара е изящно резбован. В църквата са 

първите известни подписани творби на иконописеца Серги Георгиев от 1842 г. Има и негови 

произведения от 1873 и 1878 г. 

Музеи, галерии, паметници, етнографски сбирки  

На територията на община Хаджидимово,  в центъра на гр. Хаджидимово се намира, 

Паметникът на загиналите във Втората световна война. Паметникът представлява голям 

гранитен блок, върху който е поставена мраморна плоча. Открит е на 9 май 1985 година, по 

повод 40 години от края на Втората световна война. 

 

Природни атракции и забележителности  

От съществуващите в момента дадености, ролята на мотив за посещение на общината и на 

възможност за реализиране сравнително бързо на туристическия си потенциал са: риболов 

и наблюдение на птици.  

От гледна точка на туризма, риболовът е перспективна ниша за краткотраен отдих от 3-7 

дни. На територията на община Хаджидимово съществуват разнообразни водоеми.  

Наблюдението на птици, макар и не колкото риболова, също е широко разпространено и 

практикувано хоби в някои европейски страни. Територията на общината е изключително 

богата на представители на орнитофауната. Районите на обитание са леснодостъпни и не е 

необходимо да се прави много, за да се устроят места за наблюдение. 

Недвижими културни ценности 

Обликът на културния живот в община Хаджидимово се определя от културно-

историческото наследство; наличието на професионални културни институти; читалища, 

както и от активната дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи.  

На територията на община Хаджидимово функционират  5  бр. народни читалища, както 

следва: НЧ „Яне Сандански -1928“, гр. Хаджидимово; 2.НЧ „Възраждане -1927“, с. 

Копривлен; НЧ „Просвета - 1940“,  с. Абланица; НЧ „Прогрес - 1928“,  с. Ново Лески и .НЧ 

„Просвета“,  с. Тешово. 

Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища. Към тях са 

сформирани и библиотеки, певчески и танцови самодейни състави. Клубовете на 

пенсионера развиват активна дейност. Общината разполага и с етнографски сбирки - 

разположени са в подходящи помещения в читалищните сгради. 
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В общината празниците са всенародни, традицията се тачи, а фолклорни групи и 

читалищните общества я поддържат в зали, салони, по площади и мегдани, не само на 

територията на общината, но и като гости на фестивали и сборове из цялата страна. 

Читалищата имат изключително значение за съществуващото културно многообразие и 

заедно с учебните заведения са решаващ фактор за интелигентния растеж, преследван от 

ЕС, чрез инвестиции в образованието, творчеството и иновациите. 

Ежегодно общинския съвет одобрява планираните събития в културния календар, както и 

бюджета за него. Община Хаджидимово поддържа богат културен календар, ориентиран 

към всички възрастови групи и различните вкусове – от камерни изяви и местни културни 

инициативи до мащабни няколкодневни фестивали. Културният календар е обезпечен 

информационно и е обвързан с нуждите на културния и събитиен туризъм.  

Културни прояви с местно и регионално значение и годишнини на институции:  

Богатият културен календар осигурява разнообразие в културния живот на местното 

население: 

В община Хаджидимово нематериалното културно наследство е представено чрез богатите 

традиции и обичаи, местния бит и празненства. Различните културни събития през годината 

са много ярък израз на толерантността и взаимното уважение на хората по тези краища – 

общината и кметствата по населени места организират както чествания на различни 

християнски религиозни празници – Велик ден, Коледа, Архангелов ден, Спасов ден, 

Димитров ден, така и традиционни мюсюлмански празници като Рамазан Байрам и Курбан 

Байрам и различни обичаи – като Кукерски празници, Бабин ден, Мартенски празници, 

Трифон Зарезан. 

Ежегодно се организират чествания на Ден на славянската писменост и култура и 

посрещане на новогодишни празници.   

Празникът на град Хаджидимово се провежда ежегодно на 6-ти май – Гергьовден в 

манастира „Св. Георги Победоносец“..  

Културната идентичност на региона дава възможност за развитие на познавателен и селски 

туризъм.  

Спорт 

Спортната база в общината не е в добро състояние.  На територията на община 

Хаджидимово има  следните спортни обекти, вкл. в училищата: 
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Таблица 23. Спортни обекти, вкл. в училища, капацитет и състояние 

Вид на обекта (стадион, 

спортна площадка и 

др.) 

Населено място Капацитет 

(площ, бр. 

места) 

Физическо състояние 

(отлично, добро, лошо, 

незадоволително) 

Стадион "Димитър 

Лекин" 

Гр. 

Хаджидимово 

21 200 кв.м, 

ведно с 

футболно 

игрище 

2500 седящи 

и 500 

правостоящи  

места 

Незадоволително с 

необходимост от 

доизграждане на сградния 

фонд 

Футболен стадион 

"Граничар" 

с. Копривлен 22 000 кв. м., 

ведно с 

футболно 

игрище 

800 седящи и 

1 000 

правостоящи 

места 

Незадоволително с 

необходимост от 

доизграждане на сградния 

фонд 

Футболен стадион   с. Садово 15 088 кв.м., 

ведно с 

футболно 

игрище  

Незадоволително с 

необходимост от 

доизграждане на сградния 

фонд 

Футболен стадион  С. Ново Лески Няма 

информация 

Незадоволително с 

необходимост от 

доизграждане на сградния 

фонд 

 Футболен стадион 

„Бистрица“   

С. Абланица 18 254 кв. м., 

едно с 

игрище 6650 

кв. м. 

Незадоволително с 

необходимост от 

доизграждане на сградния 

фонд 

http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx?ID=1009
http://mpes.government.bg/Pages/Registers/sports_objects.aspx?ID=1009
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Източник: Община Хаджидимово 

На територията на общината са регистрирани 11  спортни клуба и организации в тематични 

видове спорт - футбол, ориентиране и бягане, шахмат, и др.  

 

Таблица 24. Брой регистрирани спортни клубове на територията на община 

Хаджидимово по вид спорт и местоположение  

Спортен клуб Населено място Вид спорт 

СПОРТЕН КЛУБ БИСТРИЦА-

АБЛАНИЦА 

С. Абланица Борба 

Футболен клуб „Бистрица 2008“ С. Абланица  Футбол 

Спортен клуб по ориентиране и 

бягане „Торнадо“ 

С. Абланица Туристическо 

ориентиране 

и бягане 

ФУТБОЛЕН КЛУБ "МЕСТА-1929" Гр. Хаджидимово Футбол 

Футболен клуб "САДОВО" С. Садово Футбол 

Футболен клуб „Места“ Гр. Хаджидимо-во Футбол 

Шахматен клуб „Места“ Гр Хаджидимово Шахмат 

Футболен клуб „Места 2005“ Гр. Хаджидимо-во Футбол 

Футболен клуб „Граничар“ С. Копривлен Футбол 

Футболен клуб „Ляски“ С. Ново Лески Футбол 

Футболен клуб „Граничар“ С. Илинден Футбол 

 

Източник: Община Хаджидимово 

 

 

 

Физкултурен салон в СУ 

„Св. Паисий 

Хилендарски“  

с. Абланица Няма 

информация 

Незадоволително с 

необходимост от 

доизграждане на сградния 

фонд 
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Пазар на труда и безработица 

Състоянието и тенденциите в развитието на човешките ресурси в община Хаджидимово 

оказват пряко влияние върху трудовия пазар. Трудово активното население във 

възрастовите групи между 20 и 60 години в общината постоянно намалява. Положителен 

факт е, че намалението на населението 0-19 г. е с по-ниски темпове, но като цяло това 

население е по-малобройно. 

Икономически активните лица са съвкупност от заетите на 15 и повече години и 

регистрираните в бюрата по труда безработни лица. 

Общият брой на заетите лица в община Хаджидимово към 31.12.2020 г. е  1 494 души, като 

се наблюдава тенденция към намаляване на заетите, в периода 2015 – 2019г. През 2015 г. 

заетите лица са 1607, т.е.  наблюдава се намаление на заетите лица със 7%.   

Таблица 25. Брой заети лица в област Благоевград и в община Хаджидимово в 

периода 2015-2019 г. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Област Благоевград 85 715 88 255 89 469 88 399 88 518 

Община Хаджидимово 1 607 1 570 1 599 1 533 1 494 

Източник: Национален статистически институт 

 

Броят на регистрираните безработни лица в бюрото по труда през 2020 г. възлиза на 689 

лица и намалява с 17% спрямо 2015 г. (833 лица). Силно намаление на безработицата в 

община Хаджидимово се наблюдава през 2018 г. и 2019 г., но през 2020 г. отново е налице 

нарастване на годишна база – като безспорно част от причините за това е пандемията от 

коронавирус в света. 

 

Таблица 26. Динамика на регистрираните в бюрото по труда безработни лица в 

периода 2015-2019 г. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой регистрирани лица 833 746 721 704 589 689 

Изменение спрямо предходната 

година 

-10.4% -3.4% -2.4% -17.8% 17% 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“, гр. Гоце Делчев 
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В синхрон с нивата на безработица в област Благоевград и средно за страната, коефициентът 

на безработица в община Хаджидимово  в периода 2015-2019 г. следва тенденция на 

непрекъснато намаление за разглеждания период. Но въпреки това показателят за община 

Хаджидимово се запазва относително висок – 14,9% към 31.12.2020 г.  

Фигура 14. Коефициент на безработица в % в община Хаджидимово  

в периода 2015-2020 г. 

 

 

Източник: Национален статистически институт, Дирекция „Бюро по труда“, гр. Гоце Делчев 

 

В Дирекция „Бюро по труда“ гр. Гоце Делчев  през 2020 г. са регистрирани 689 безработни 

лица. Община Хаджидимово е предприела активно насърчаване за обучение и 

преквалификация на безработните лица.  

Броят на регистрираните в бюрото по труда безработни лица, включени в обучения и 

различни мерки и програми по заетост в общината в периода 2015-2020 г. възлиза на 469 

души. През 2020 г. 49 от безработните лица са участвали в обучения и заетост съгласно 

Закона за насърчаване на заетостта и в мерки по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“.  В същия този период общо  80 безработни лица са  включени в 

квалификационни и преквалификационни курсове, включително и по ОПРЧР. 
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Таблица 27. Брой безработни лица, включени в обучения, мерки и програми за 

заетост в периода 2015-2020 г. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Брой регистрирани безработни лица 833 746 721 704 589 689 

Равнище на безработицата в % 

18,0 16,1 15,6 15,2 12,7 14,9 

Разкрити нови работни места 

3 3 9 5 5 3 

Брой сключени договори с 

работодатели по насърчителни мерки 

по програми за заетост и по ОПРЧР 

11 24 25 21 23 28 

Брой безработни лица включени в 

заетост по насърчителни мерки и по 

ОПРЧР 

93 104 60 100 63 49 

Брой безработни лица включени в 

квалификационни и 

преквалификационни курсове, 

включително и по ОПРЧР 

0 0 0 40 100 80 

Източник: Дирекция „Бюро по труда“, гр. Гоце Делчев 

 

Намаляването на безработицата, подобрената икономическа обстановка в страната, 

административното повишение на възнагражденията, както и повишената 

производителност на труда в периода 2014-2019 г. дава възможност доходите на 

населението също да растат.  

Производителността на труда в община Хаджидимово, измерена чрез съотношението на 

обема на произведена продукция на 1 зает в икономиката на общината в периода 2015-2019 

г. нараства с  близо 20 хил.лв. и към 31.12.2019 г. 1 зает произвежда продукция на стойност 

57  хил.лв. годишно. 



69 
 

Фигура 15. Произведена продукция на 1 зает в община Хаджидимово в периода 2015-

2019 г. (хил. лв.) 

 

Източник: Национален статистически институт 

За 6-годишния период средната годишна заплата в общината се е повишила с 26% и достига 

8 968 лв. през 2019 г. Нарастването е по-малко от това за област Благоевград, което е 30%.  

Все още заплатите в община Хаджидимово изостават от заплатите както на областно, така 

и на национално ниво. Ниските нива на заплащане са и един от факторите, които оказват 

влияние по отношение на миграцията на младите хора.  

Фигура 16. Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в община Хаджидимово и област Благоевград за периода 2014-2019 г. 

 

Източник: Национален статистически институт 
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Прегледът на възнагражденията по основните сектори в икономиката показва, че най-

големи възнаграждения се получават в сектора на услугите. В секторите на селското 

стопанство и на индустрията годишните възнаграждения на работещите са на близки нива.  

Проблеми: 

➢ Застаряване на населението; 

➢ Негативни стойности на естествения и механичния прираст; 

➢ Трудности при задържане на младото и активно местно население в общината; 

➢ Тенденция към намаляване броя на децата и учениците; 

➢ Намаляване на хората в трудоспособна възраст; 

➢ Трудности при осигуряване на здравна помощ и социални услуги в по-отдалечените 

села от общинския център; 

➢ Натиск върху здравната и социалната системи поради все по-застаряващото 

население; 

➢ По-ниско ниво и по-нисък ръст на средната годишна работна заплата спрямо 

областта и страната; 

➢ Разкриване на работни места основно по програми за временна заетост, като не е 

осигурена устойчивост във времето; 

➢ Нужда от ремонт на читалищата като центрове за осигуряване на достъп до културно 

съдържание. 

Потенциали: 

➢ Наличие на свободни места в яслите и детските градини; 

➢ Изграждане на училищна STEM среда, изграждане и оборудване на центрове в 

училищата, които да развиват иновации в областта на природните науки, 

дигиталните технологии  и математиката; 

➢ Увеличаваща се производителност на труда; 

➢ Предоставят се социални услуги само в общността; 

➢ Наличие на спортни обекти с потенциал за развитие на различни спортове; 

➢ Наличие на културно-исторически дадености; 

➢ Активна и богата мрежа от читалища в населените места. 
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2.4.Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

Транспортна инфраструктура 

На територията на община Хаджидимово изцяло е разположен Републикански път III-1907, 

третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България. Дължината му е 7,9 км. 

Пътят се отклонява наляво при 96,5 км на Републикански път II-19, на 2 км югоизточно от 

село Копривлен, насочва на изток през южната част на Гоцеделчевската котловина, минава 

през центъра на град Хаджидимово, завива на север, пресича река Места и в село Блатска 

се свързва с Републикански път III-1972 при неговия 5,0 км. Пътят има необходимост от 

рехабилитация. Отговорен орган за управлението му е АПИ. 

През територията на Община Хаджидимово преминават и участъци от пътища от 

Републиканската пътна мрежа, както следва: 

✓ Републикански път II - 19 в участъка от с. Ново Лески до ГКПП "Илинден", дължина 

13,66 км, добро състояние, необходими действия - поддръжка, орган за управление 

– АПИ ; 

✓ Републикански път III - 1906, в участъка от с. Копривлен до с. Парил, дължина 18, 

82 км, лошо състояние, необходими действия - рехабилитация, орган за управление 

– АПИ; 

✓ Републикански път III-1972 в участъка от с. Блатска до с. Абланица, дължина 9,25 

км, лошо състояние, необходими действия - рехабилитация, орган за управление – 

АПИ; 

  

Най-близко разположените съседни общински центрове са Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча.  

Разстоянието до областния  център  Благоевград  е 115  км.  Най-близко разположения 

ГКПП е 17 на границата с Гърция.  

Обществен автобусен транспорт се изпълнява ежедневно, целогодишно от общината до 

областния център и до град София.  

Организираният транспорт  между населените места в община Хаджидимово е 

недостатъчен, предвид необходимостта от брой и честота на курсовете.  

Гъстотата на пътната мрежа е напълно достатъчна, за да обслужва адекватно населението и 

бизнеса в общината.  
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Съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЗР , групата на пътищата 

с регионално значение се формира от пътищата втори и трети клас. Главните функции на 

този вид пътища са да осигуряват връзките между големите административни и 

икономически центрове в регионите, както и между самите региони, като съдействат за 

интеграцията им. Връзките на по-голямата част от общинските центрове с областните 

градове също са част от функциите на пътищата ІІ и ІІІ клас. Същевременно те имат за 

задача да доведат трафика до автомагистралите и пътищата І клас и служат като 

преразпределители на трафика по пътните артерии с национално и международно значение. 

В някои случаи обслужват гранични контролно-пропускателни пунктове със съседни 

страни и имат важна роля за развитието на трансграничното сътрудничество. В тази група 

общини попада и община Хаджидимово.  

През община Хаджидимово не преминава железопътен транспорт.   

 

Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

Всички населени места на територията на община Хаджидимово са водоснабдени. 

Водоснабдяването се извършва чрез водоизточници, които са разположени на територията 

на общината.  

100% от населението ползва вода за питейни нужди от системата на Водоснабдяване и 

канализация ЕООД – Благоевград,  което от своя страна задоволява нуждите изцяло за 

сметка на подпочвените води.  

Основен проблем са големите загуби на питейна вода (проблем, характерен за почти цялата 

страна) е поради силно амортизираните изградени от етернитови тръби системи (62% от 

вътрешната канализационна мрежа). Необходима е тяхната пълна реконструкция със 

съвременни тръби тип ПЕВП, с което, освен че ще се намали стойността на значително 

високите настоящи загуби на вода, ще се намалят и разходите на електроенергия за 

добиване на питейна вода (основен разход). 

Общата дължина на водопроводната мрежа в общината е 117 км, в това число вътрешна 

водопроводна мрежа от 5  км и външна водопроводна мрежа от 66 км, като разпределението 

по населени места е следното: 
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Таблица 28. Разпределение на водопроводната мрежа. 

 

Населено място 

Външен 

водопровод 

с обща 

дължина, 

м. 

Вътрешната разпределителна мрежа е с дължина, м. 

Водоизточници  Резервоари 

Обща 

дължина - 

м. 

Дължина с 

етернитови 

тръби, м.  

Дължина 

със 

стоманени 

тръби, м. 

Дължина 

с 

поцинков

ани 

тръби, м. 

Дължина с 

полиетилено

ви тръби, м. 

 Гр. Хаджидимово  5 400,00 13 909,00 7 510,00 650,00 0,00 5 749,00 

Водохващания: 

- група “Тешево” 

– подземен 

водоизточник; 

- помпена 

станция – 

подземен 

водоизточник 

Напорни 

резервоари - 

има 

изградени 2 

броя 

резервоари с 

обем по 300 

м3 

С. Абланица  9 401,00 6 433,00 3 046,00 0,00 0,00 3 387,00 

2 броя подземни 

водоизточници и 

помпена станция 

(I и II подем) 

Напорни 

резервоари – 

два броя, с 

обем 1 350 

м3 и 250 м3. 

С. Копривлен  10 700,00 4 463,00 4 215,00 30,00 0,00 218,00 

каптажи на 

водоснабдителна 

група “Тешево” 

и помпена 

станция 

“Калиноали”. 

Напорни 

резервоари - 

има два броя 

резервоари с 

обем 300 м3 
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С. Садово  2 420,00 2 464,00 1 113,00 0,00 0,00 1 351,00 

подава се вода от 

водоснабдителна 

група “Тешево” 

и от ПС “Ляски” 

– сезонно. 

Водоизточницит

е са подземни 

1 брой с 

обем 200 м3 

С. Тешево  2 496,00 4 104,00 2 294,00 900,00 520,00 390,00 

водохващане 

“Група Тешево” 

– подземни 

водоизточници 

няма 

изградени 

С. Гайтаниново  3 430,00 2 571,00 937,00 1 430,00 60,00 144,00 

водоснабдява се 

от група Тешево. 

Подземен 

водоизточник 

1 брой с 

обем 100 м3 

С. Лъки 3 000,00 1 750,00 1 400,00 0,00 60,00 290,00 

водоснабдява се 

от група Тешево 

1 брой с 

обем 100 м3 

С. Нова Ловча  4 964,00 2 170,00 2 100,00 0,00 70,00 0,00 

водоподаването 

е от група 

“Тешево 

два броя с 

обеми 

съответно10

0 м3 и 50 м3 

С. Ново Лески  6 743,00 2 418,00 2 304,00 0,00 0,00 114,00 

водоподаването 

е от 

водоснабдителна 

група “Тешево” 

два броя с 

обеми 

съответно 

200 м3 и 300 

м3 

С. Илинден  4 016,00 1 834,00 403,00 392,00 0,00 1 039,00 

водоснабдява се 

от група 

“Тешево” – 

подземни 

водоизточници 

един брой с 

обем 200 м3 
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С. Блатска  3 774,00 1 537,00 328,00 0,00 0,00 1 209,00 

водоподаването 

е от 

водохващане 

“Туфча” – 

повърхностен 

водоизточник 

един брой с 

обем 100 м3 

С. Петрелик  4 659,00 2 614,00 2 614,00 0,00 0,00 0,00 

три броя 

подземни 

водохващания 

един брой с 

обем 350 м3 

С. Теплен  820,00 2 337,00 1 265,00 0,00 0,00 1 072,00 

водохващане 

“Вриз” – 

подземен 

източник 

един брой с 

обем 350 м3 

С. Беслен  3 870,00 2 643,00 2 441,00 0,00 0,00 202,00 

водоснабдява се 

от водохващане 

“Вриз” за 

с.Теплен 

един брой с 

обем 200 м3 

Общо за община 

Хаджидимово 65 693,00 51 247,00 31 970,00 3 402,00 710,00 15 165,00     

Източник: ВиК ЕООД - Благоевград 
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Делът на населнието, обслужено от ПСОВ на територията на общината е 0%.  

По данни на Община Хаджидимово степента на изграденост на канализационната мрежа в 

гр. Хаджидимово е 85%, а степента на присъединеност на населението към системата е 98%. 

Канализационната система на града е изцяло смесена. Мрежата и колекторите са изпълнени 

от тръби от бетон и стоманобетон с кръгли профили.  

Не цялата изградена канализационна мрежа в гр. Хаджидимово е предавана за експлоатация 

на „ВиК” ЕООД – гр. Благоевград - в активите на ВиК дружеството е включена само 8.4 км 

от общата дължина. 

Реалната обща дължина на изградената канализационна мрежа и колектори на гр. 

Хаджидимово към 2012 г. по данни от Община Хаджидимово е както следва: 

Канализационна система (канализационна мрежа и канализационни колектори) е около 21,2 

км. Дължината на отливните канали е 1,5 км. 

Съществуващата канализационна мрежа е изградена като разделна за отделно отвеждане на 

битовите и дъждовни отпадъчни води. Отпадъчните води се генерират основно от битовите 

потребители, включително промишленост от битов характер, инфилтратни води и други 

незначителни. Водоприемникът, в който на този етап се заустват непречистените отпадъчни 

води от канализационен колектор, отвеждащ отпадните води на гр. Хаджидимово е река 

Места. 

Предстои изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води, която ще обслужва 5 р. 

Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Ляски и с. Садово. Община Хаджидимово е изградила 

довеждащи канализационни колектори от трите села до площадката на ПСОВ - 

Хаджидимово. Предвидената технология е: Пълно биологично пречистване на отпадъчните 

води с активна утайка в систева биобасейн – вторичен утаител. За изграждането е осигурено 

финансиране от ПУДООС. 

 

Енергийна инфраструктура и ВЕИ 

Община Хаджидимово се захранва с енергийна система, която е част от републиканската 

електроенергийна мрежа.  На територията на гр. Хаджидимово и околностите са изградени 

трафопостове, които в по-голямата си част са собственост на електроразпределителното 

дружество. Голяма част от трансформаторните постове са с остаряла морално и технически 

апаратура, което води до смущения в електроснабдяването на общината. 
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Електрическата мрежа ниско напрежение в населените места в по-голямата си част е 

въздушна. За разлика от останалите нива на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като 

дължини и брой съоръжения. Това е и причината тя да бъде изключително морално и 

физически остаряла и изисква огромни инвестиции за реконструкции, подмяна и 

рехабилитация. Недоброто състояние на мрежа ниско напрежение води до влошаване 

качеството на доставената ел. енергия.  

Възобновяеми източници на енергия  

Община Хаджидимово попада във втора слънчева зона (на територията на страната има три 

зони) съгласно потенциала на слънчева радиация.  

Таблица 29. Обекти в експлоатация за производство на електрическа енергия 

Вид ВИ ЕНЕРГИЙНИ 

ОБЕКТИ (бр.) 

ИНСТАЛИРАНА 

МОЩНОСТ (MW) 

Произв. енергия 

(MWh) 

Слънчева енергия 8 10.296973 133 881.694250 

Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие 

 

Таблица 30. Обекти в експлоатация за производство на електрическа енергия по 

населени места и видове ВИ 
Населено 

място ЕКАТТЕ Вид ВИ 

Брой 

обекти 

Инсталирана 

мощност 

  

Произв. енергия (MW) 

с. Гайтаниново 14341 

Слънчева 

енергия 1 0.0298450000 232.7195000000 

с. Илинден 32648 

Слънчева 

енергия 2 0.1740000000 2403.6945000000 

с. Копривлен 38532 

Слънчева 

енергия 4 10.0061280000 130267.4910000000 

с. Парил 55467 

Слънчева 

енергия 1 0.0870000000 977.7892500000 

      

 

Общо : 8 Общо : 10.296973 Общо : 133 881.694250 

Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

 

Биомасата е един от най-достъпните и лесни за използване източници на енергия и може да 

се използва като алтернатива на изкопаемите горива. Под понятието биомаса следва да се 

имат предвид суровини, получени от дървесни отпадъци, отпадъци от селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост, както и растения и дървета, отглеждани с цел 
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използването им като суровина при производството на енергия. Към биомасата се включват 

също и утайките, получени при пречиставането на отпадни води, както и оборският тор. 

Поради изявения аграрен профил на община Хаджидимово, може да се направи изводът, че 

в общината е налице потенциал за производство на енергия от биомаса, най-вече при 

производството на пелети и екобрикети с отпадъци от растениевъдството, както и 

производство на биогаз. Производството на биогаз може да се осъществи по няколко 

възможни начина, като биогазовите инсталации за преработка на отпадъците се обвържат 

с: 

- Отпадъци от големи ферми; 

- Отпадъци от малки ферми или общини; 

- Битови и индустриални отпадъци; 

- Извличане на сметищен газ; 

- Към промишлени предприятия и други. 

С оглед характера на земеделското производство в общината най-подходящо е 

производството на биогаз първични и вторични селскостопански отпадъци или от селското 

стопанство и животновъдството. 

Телекомуникационните мрежи са добре изградени и обхващат всички населени места в 

общината, като има 100% телефонизация с цифрови апарати и покритие от мобилните 

оператори. Мобилните телефонни услуги са представени от трите национални мобилни 

оператора (“А1“ ЕАД, „Теленор България“ ЕАД и „Виваком“ ЕАД). 

На територията на общината не е налична газопреносна мрежа. 

Проблеми:  

➢ Част от пътната мрежа е в лошо/незадоволително състояние; 

➢ Улиците в населените места имат нужда от ремонт; 

➢ Силно амортизирана водоснабдителна система, с нужда от рехабилитация; 

➢ Високи загуби на вода при нейния пренос; 

➢ Липса на канализационна мрежа в селата в общината, което води до директно 

заустване на отпадъчни води в реките; 

➢ Липса на ПСОВ в общината. 
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Потенциали: 

➢ Добра транспортна свързаност и достъпност до областни, общински центрове и 

столицата; 

➢ Добре изградена транспортна мрежа с висока гъстота, бърз достъп от населените 

места до общинския център; 

➢ Осигурени регулярни транспортни връзки (автобусни) на селата с центъра на 

общината, а също и с центровете на съседните общини и области, и столицата; 

➢ Рехабилитация и доизграждане на водопроводната и канализационната мрежа в 

общината; 

➢ Потенциал за използване на ВЕИ – предимно слънчева енергия и биомаса. 

 

2.5.Екологично състояние и рискове 

Атмосферен въздух  

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Хаджидимово е 

функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни вещества главно 

от местни източници. Най-общо казано, качеството на атмосферния въздух в общината 

може да се характеризира като добро, главно поради липсата на големи промишлени 

предприятия. Замърсяванията са предимно с ФПЧ10 от отоплението през зимния период, 

от автомобилният транспорт и от лошата пътна инфраструктура. Концентрацията на 

основните замърсители – серен двуокис, азотен окис, азотен двуокис и др., са в пределите 

на допустимите норми.   

На територията на общината няма големи неподвижни източници на емисии, които да 

оказват значително влияние и да водят до замърсяване или влошаване на показателите за 

качество на атмосферния въздух. От действащите предприятия (осъществяващи дейности с 

източници на емисии), на територията на община Хаджидимово няма такива с наложени 

санкции за замърсяване на атмосферния въздух. На територията на общината няма 

действащи големи горивни инсталации. Автомобилният транспорт като цяло представя 

голямата група на подвижни източници, които чрез отработeните газове замърсяват 

атмосферния въздух. Към момента на територията на общината няма данни за замърсяване 

на въздуха над допустимите норми от отработените газове от автомобилния транспорт. 

Това е следствие от характерните за общината сравнително висока гъстота на пътната 

мрежа, предполагаща по-къси и оптимални маршрути за пътуване и превоз от точка до 

точка и съответно по-кратко вредно въздействие на автомобилите, както и ниската 
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интензивност на трафика. Въпреки че няма точни данни за интензивността на транспортния 

поток, може да се твърди, че за селищата в общината основен източник на вредни вещества 

в атмосферния въздух са именно МПС.  

Замърсяването  на въздуха с прахови частици е основно поради ниското ниво на 

благоустройство и незадоволителното ниво на поддържане на чистота на уличната мрежа и 

обществените пространства в населените места.  

В рамките на община Хаджидимово не се депонират битови отпадъци, които са източник 

на емисии на различни отпадъчни газове. Общинското депо за отпадъци е закрито и към 

момента е в процес биологична рекултивация. 

Автомобилният транспорт, индивидуалното отопление на жилищните сгради на твърдо 

гориво и на обществените сгради, са основните фактори за замърсяване на атмосферния 

въздух, действащи на общинската територия. 

Води  

Като главно водно течение се откроява р. Места, преминаваща през цялата община в посока 

от север към югоизток. Преди навлизането в гръцка територия долината на реката има 

характер на тясно дефиле. Дебитът на р. Места е доста променлив, особено през лятото 

водите силно намаляват, тъй като се използват за напояване. Всички останали водни 

течения на територията са притоци на р. Места. 

В землищата на гр. Хаджидимово и с. Копривлен има студени минерални извори. 

Територията не е изследвана в пълнота за наличието на термални подземни води. 

На територията на Община Хаджидимово има един изграден язовир - яз. Ловча –347 х.м3 

и яз. Абланица 400 х.м3, Община Хаджидимово. 

 

Земи и почви 

Мониторингът на почвите в община Хаджидимово се осъществява от Изпълнителна 

агенция по околна среда. 

Химизацията, напояването и влиянието на интензивния автомобилен поток са 

идентифицирани като основни причини за замърсяването на земеделските земи.  

Няма данни за замърсяване на почвите в района на община Хаджидимово с тежки и 

токсични метали. Замервания и почвен анализ не са правени. Може само да се предположи, 

че дългогодишното използване на мед и цинк съдържащи препарати за растителна защита, 

е допринесло за повишаване съдържанието на тези вредни вещества в почвите със засадени 
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стари лозови и овощни насаждения. В последните години в частните земеделски стопанства 

се употребяват пестициди, които са бързо разграждащи се и без остатъчни ефекти. 

Човешката дейност силно е повлияла върху почвообразуването и почвеното плодородие в 

този район на страната. 

На територията на Благоевградска област няма сериозни проблеми по отношение на 

почвената ерозия. В общината се среща единствено водна и ветрова ерозия, по хълмистите 

части, което налага противоерозионни мероприятия.  

Наблюдават се и антропогенни замърсявания на почви, формирани от сметища, 

недозастроени строителни площадки и разрушени бивши обекти. Значителен брой от 

замърсяванията се дължат на изхвърлени отпадъци от растениевъдството и 

животновъдството в общината. 

Геодинамични процеси 

Според картата на сеизмичното райониране в България територията на община 

Хаджидимово попада в две сеизмични зони с интензивност I = VII – за общината 

земетресенията са характеризирани като слаборазрушителни (VII) и разрушителни (VIII).  

Ландшафт 

Взаимодействието в течение на времето на територията на общината между природо-

географските условия и дадености – климат, релеф, вода, почви, растителност, в тяхното 

естествено развитие и човешката дейност, е формирало ландшафти, които в пространствено 

отношение са средно големи по площ. Елементите, които конкретно са ги обусловили на 

територия на община Хаджидимовоса: горите, естествените формации, нивите, ливадите, 

реките, деретата, населените места, производствените съсредоточия и другите 

урбанизиращи се територии, селищни формации и др. Човешката намеса общо взето не е 

изменила облика на природната среда, поради което ландшафтите могат да бъдат 

определени преимуществено като слабо променени – естествени ландшафти. 

Комбинацията от естествени и създадени условия на територията на общината е позволила 

идентифицирането на следните типове ландшафти: 

Селищен тип със средни възможности за естествено развитие - представен е в 15-те 

населени места в общината. Благоприятно въздействащ елемент тук е дворищното 

озеленяване и преобладаване на овощните дървета, лозниците, плодните и декоративните 

храсти и цветните градинки пред домовете. 

Селскостопански вид с ниски възможности за естествено развитие - това са нивите, мерите, 

ливадите в общината. Разположени са сравнително равномерно между горски площи, които 
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им оказват постоянно благоприятно влияние. Селскостопански тип със средни 

възможности за естествено развитие - състои се от трайни култури – овощни градини и лозя 

и е представен върху значително малка площ в сравнение с предходните. Трайните култури 

са защитено средство срещу суховеите и зимните ветрове, влияят благоприятно върху 

микроклимата. Горски тип с висока възможност за естествено развитие - горските площи са 

с голямо значение за здравословната структура на ландшафта, като играят важна роля със 

своя освежаващ, разкрасяващ и обогатяващ елемент в ландшафта. 

Горски тип със средни възможности за естествено развитие - в тази категория влизат 

специалните защитени гори и стопанските гори, които също са с благоприятно влияние 

върху микроклимата и опазват съседните селскостопански площи. Ефикасността на 

защитната им роля се повишава, когато са разположени по вододелите, височините, 

стръмните скатове и бреговете. 

Промишлени ландшафти - с много ниска степен на естествено развитие се включват 

бившите кооперативни стопански дворове и площадки, складови зони и др. 

Шум и радиация 

Съгласно Закона за защита на шума в околната среда, РИОСВ-Благоевград контролира 

промишлени обекти, източници на шум в околната среда, с цел спазване на граничните 

стойности за нива на шум в съответните зони и територии, както и в най-близките места за 

въздействие.  

Задължение за провеждане на собствен мониторинг на шум в околната среда и представяне 

на резултатите от тях, имат единствено предприятията с издадени комплексни 

разрешителни по смисъла на Закона за опазване на околната среда. На територията на 

община Хаджидимово няма обекти с издадени комплексни разрешителни, както и 

промишлени източници с дейности, създаващи риск от наднормени нива на шум в околната 

среда. 

Община Хаджидимово не е обременена с голямо шумово натоварване. Промишлените 

предприятия са изнесени извън населените места.  

По-голямата част от комунално-битовия шум в община Хаджидимово се дължи на 

транспортния трафик. Той създава здравен риск, особено в някои пунктове със значително 

натоварване и висок интензитет на МПС.  

Съществува известно пренатоварване в централния жилищен район, и близостта на 

сградите до пътните платна, което се явява предпоставка за шумово натоварване.  
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От санитарно-хигиенна точка няма шумно работещи предприятия и силно развита 

инфраструктура. Акустичното състояние на околната среда е в границите на допустимите 

норми. Шумът от производствените дейности в промишлената зона в града не създава 

екологични и здравни проблеми на жителите, дори и на тези от най-близките сгради. 

Съществен проблем от екологична гледна точка, в т.ч. и шумово замърсяване, създава 

преминаването на пътната мрежа през населените места. В общината не се наблюдават 

източници на шумово замърсяване и като цяло обстановката е спокойна. 

Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на 

радиационно замърсяване не са установени. 

Защитени територии и зони 

На територията на община Хаджидимово  има следните защитени територии и зони:   

Екстензивните форми на стопанисване на горите и земите в общината, липсата на големи 

предприятия и развита промишленост, съчетани с хилядолетните традиции в ползването на 

местните природни ресурси, допринасят за сравнително добре запазените съобщества и 

популации на множество видове, които са от европейско и световно значение. В обхвата на 

територията на община Хаджидимово се намират части от следните защитени територии: 

• Резерват: „Али ботуш“ – обявен за опазване на най-голямото находище Най-

голямото находище на черна мура и рядка скална планинска растителност, 

многобройни медитерански и субмедитерански балкански ендемични и реликтни 

видове. Резерватът е обявен за биосферен и е защитен и по международното 

законодателство. В него се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната 

охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, 

включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и 

животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, 

начини и време, изключващи нарушения в екосистемите; 

 

• Защитена местност „Павльова падина“ – обявена за опазване на характерни 

растителни: Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.), Дреновска ведрица (Fritillaria 

drenovskii), Кристална ричия (Riccia crustata), Славянско котенце (Pulsatilla 

slaviankae), Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), Оливиеров минзухар 

(Crocus olivieri), Стрибърниева каменоломка (Saxifraga stribrnyi), Паяковидна 

пчелица (Ophrys sphegodes ssp. mammosa), Пърчовка (Himantoglossum caprinum), 

Обикновен салеп (Orchis morio) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea), и техните 

местообитания. В местността се забранява се промяна на предназначението и начина 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0
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на трайно ползване на земята, строителство,  търсене, проучване и добив на 

подземни богатства, събиране на лечебни растения, бране и изкореняване на 

растения, внасяне на неместни видове. 

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) от мрежата „Натура 2000“: 

• BG0002078 Защитена зона за защита на местообитанията на дивите птици 

„Славянка“ – с обща площ собственост на Община Хаджидимово от  912,80 ха; 

• BG0002076 Защитена зона за защита на местообитанията на дивите птици 

„Места“ – с обща площ собственост на Община Хаджидимово от 31,4 ха; 

• BG0002126 Защитена зона за защита на местообитанията на дивите птици „Пирин 

буфер“ – с обща площ собственост на Община Хаджидимово от 31,4 ха; 

• BG0001028 Защитена зона за опазване на прородните местообитанията „Среден 

Пирин – Али ботуш“ – по директивата за хабитатите, с обща площ собственост на 

Община Хаджидимово от 755,0 ха; 

• BG0000220 Защитена зона за опазване на прородните местообитанията „Долна 

Места“ – по директивата за хабитатите, с обща площ собственост на Община 

Хаджидимово от 505,2 ха; 

Наличието на всички тези видове, местообитания и други природни забележителности дава 

възможности за развитие, както и отговорности, свързани с ползването на земите и горите 

в община Хаджидимово и съобразяването на проектите за местно развитие с тях. В тази 

връзка, устойчивото управление на водите, горите и земеделието са сред най-важните 

фактори за дългосрочното опазване на биологичното разнообразие на територията на 

общината. 

Общата площ на защитените зони по Натура 2000, лазположени върху земеделски 

територии придобили характеристики на гора и горските територии собственост на Община 

Хаджидимово е 1 517,10 ха, което представлява 73,5% от горите на общината (2 064,0 ха). 

691,1 ха или 45,6% от площта на защитените зони за местообитанията се припокриват с 

площта на защитените зони за птиците. 

 

Управление на отпадъците 

На територията на община Хаджидимово няма регионално депо за отпадъци. Регионалното 

депо за отпадъци, което се ползва от общината се намира на територията на община Гоце 

Делчев.  
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Образуваните строителни отпадъци на територията на община Хаджидимово  са предимно 

от юридически лица от строителна дейност. Малка част от тях са формирани от физически 

лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено 

строителните отпадъци с битовите.  

В общината ежегодно се прилагат различни мерки във връзка с провеждането на 

разяснителни кампании сред населението, вкл. учениците, относно дейностите по 

управление на отпадъците. 

Проблеми: 

➢ Директно заустване (без предварително пречистване) на отпадъчните води в 

реките; 

➢ Основни замърсители на въздуха са битовото отопление през зимните месеци, 

автомобилният транспорт и лошата пътна инфраструктура. 

Потенциали: 

➢ Добро качество на атмосферния въздух в общината; 

➢ Общината е с над средна обезпеченост с водни ресурси от средното за страната 

ниво; 

➢ Плодородни почви без замърсявания; 

➢ Делът на  защитените територии не е голяма, поради  което не се ограничава 

предприемаческата инициатива; 

➢ Ниско общо ниво на шумово замърсяване; 

➢ Намаляване количеството на депонираните от населението отпадъци. 

 

2.6.Административен капацитет и управление 

Структура и организация на работа на общинската администрация 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административно 

обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.  

Устройственият правилник определя структурата, организацията на дейност и 

функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на 
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община Хаджидимо, които осигуряват изпълнение на законите, като се ръководят от 

принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, 

целесъобразност и ефективност. 

Устройственият правилник е приет от Общинския съвет и е разработен съгласно 

принципите и изискванията, произтичащи пряко от разпоредбите на: Конституцията на Р 

България; правата и задълженията, произтичащи за общината от членството на Р България 

в Европейския съюз; Европейската харта за местно самоуправление; Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; специализираната нормативна уредба, която 

има отношение към организацията и дейността на общинската администрация, както и 

правилници, наредби, вътрешни правила за дейността, действащи в рамките на 

административната структура и на територията на община Хаджидимово. 

За осигуряване на добра основа за ефективното и ефикасно осъществяване на ежедневната 

дейност на общинската администрация, са разработени и се прилагат вътрешни 

правилници и инструкции, както следва: 

✓ Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация - Правилникът урежда основните 

дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на 

Общинския съвет и неговите органи и взаимодействието му с общинска 

администрация; 

✓ Правилник за вътрешния трудов и служебен ред в общината - Правилникът за 

вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, които се намират 

на територията на общинска администрация Хаджидимово и нейните помощни 

звена; 

✓ Вътрешни правила за функциониране на СФУК в Община Хаджидимово и 

второстепенните разпоредители към нея - Настоящите правила се прилагат във 

всички структури, дейности и процеси на община Хаджидимово. Съществуват 

ясни насоки и процедури за служителите и изборните представители във всички 

процеси на взимане на решения; 

✓ Вътрешни правила за реда и организацията на административната дейност в 

общината - Вътрешните правила за организиране на административното 

обслужване в община Хаджидимово служат за регулиране на взаимодействието на 

дирекциите и звената при реализирането на административното обслужване, 

както и на последователността на извършваните в тях и от тях действия; 
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✓ Етичен кодекс за поведението на служителите в общинската администрация - 

Вътрешните правила регламентиращи личната почтеност и професионална етика 

на служителите, залегнали в системите за управление и контрол на община 

Хаджидимово включват: Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска 

администрация; Работа на комисията по етика и Правилник за работа на 

комисията по етика. Всички служители са запознати с правилата и ги спазват; 

✓ Процедура за регистрация, съхранение и архивиране на документи по проекти, 

изпълнявани по оперативните програми - Процедурата определя условията и реда 

за съхранение на документи по оперативните програми и цели осигуряване на 

адекватна одитна пътека на всички нива на управление и изпълнение на проектите, 

включително при извършването на оценка на проектите и в процеса на докладване; 

✓ Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 

- Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община 

Хаджидимово определят условията и реда за възлагане на обществени поръчки и за 

провеждане на конкурси, и целят осигуряване на ефективност при разходването на 

публични средства и средствата, предоставени от европейските фондове и 

програми; 

✓ Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в община Хаджидимово – С Правилата се 

уреждат организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по 

чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 

незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в 

община Хаджидимово; 

✓ Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация - В община 

Хаджидимово стриктно се спазват процедурите за подбор, назначаване, 

повишаване, възнаграждение на служителите, съобразно приетите и утвърдени 

Вътрешни правила за работната заплата в община Хаджидимово. 

Регламентирани са случаите за материално и допълнително възнаграждение на 

общински служители; 

✓ Счетоводната политика Хаджидимово  е основен организационен документ за 

определяне на финансови отговорности,  съставяне на отчети и текуща 

счетоводна дейност. Тя се осъществява при спазване на задължителните основни 

принципи, определени в Закона за счетоводството. За отчитане на бюджетните 

дейности се прилага Индивидуален сметкоплан; 
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✓ Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и 

контрол на разходите - Приети правила, свързани с провеждането на контрол преди 

изпълнение на процедурата по предварителен контрол при поемане на задължение 

и извършване на разход 

✓ Правила за достъп да обществена информация в общинска администрация 

Хаджидимово  – общи положения, форми за предоставяне на достъп до 

обществена информация, ред за предоставяне на достъп, приемане, регистриране 

и срокове; 

✓ Вътрешни правила и процедури при командировки. 

Схемата за организационна структура на общинската администрация е добре 

Хаджидимово: 

Таблица 31. Административна структура на общинската администрация 

№ по 

ред 

Обща численост на общинска администрация 

 

 

Брой  

46 

 

 В това число  

I. Органи по чл. 19 от Закона за администрацията 17 

1. Кмет на община 1 

2. Зам. Кмет на община  3 

3. Кметове на кметства  7 

4. Кметски наместници  6 

   

II. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ХАДЖИДИМОВО 29 

 В т.ч.  

1 Длъжности на пряко подчинение на кмета 3 

1.1. Секретар на община 1 

1.2. Финансов контрольор 1 

1.3. Гл. Специалист «ОМП, ГЗ и класифицирана информация» 1 

   

2 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

10бр. 

 

 ДИРЕКЦИЯ: „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:ПРАВНО- 

НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ“ 

10 

2.1 Директор на дирекция и главен счетоводител 1 

2.2.1 Счетоводител 

 

1 

2.2.2 Счетоводител 

 

1 

2.2.3 Мл. експерт – Касиер –Местни данъци и такси 1 

2.2.4 Мл. експерт – Касиер –Местни данъци и такси 1 

2.2.5 Мл. експерт - Касиер 1 

2.2.6 Главен специалист - Търговия, транспорт и управление на собствеността 1 
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2.2.7 Мл. експерт - Управление на човешките ресурси 1 

2.2.8 Мл. експерт – Технически секретар на  ОбС 1 

2.2.9 Мл. експерт – Програми за временна заетост 1 

3 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 16 

3.1 ДИРЕКЦИЯ: „ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, ЕКОЛОГИЯ, 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ХУМАНИТАРНИ И 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА“  

 

3.1.1 Директор на дирекция  1 

3.2.1 Главен архитект 1 

3.2.2 Главен специалист „Кадастър, регулация и технически услуги” 1 

3.2.3 Главен специалист „Строителен надзор” 1 

3.2.4 Главен специалист „Строителство с. Абланица” 1 

3.2.5 Главен специалист „Строителство с. Копривлен” 1 

3.2.6 Младши експерт „Общинска собственост” 1 

3.2.7 Младши експерт „Растениевъдство, горско стопанство и защита” 1 

3.2.8 Младши експерт „Екология и управление на природните ресурси” 1 

3.2.9 Старши експерт „Инвестиционна дейност, проекти, строителство и 

инфраструктура” 

1 

3.2.10 Младши експерт „Образование, култура и читалищна дейност” 1 

3.2.11 Секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни 

1 

3.2.12 Младши експерт ГРАО 2 

3.2.13 Старши експерт Административно обслужване кметство Абланица 1 

3.2.14 Шофьор и домакин 1 

III. РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ  

 

3бр. 

1 Секретар на община 1 

2. Директор на дирекция 2 

Източник: Община Хаджидимово 

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт. Той упражнява 

ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината. Неговата 

дейност се подпомага от един секретар и двама заместник-кметове. Общата численост на 

общинската администрация е 46 броя, разпределена в обща и специализирана  и е 

структурирана в две дирекции: Дирекция „Финансово-стопанска дейност: Правоно-

нормативно обслужване и собствени приходи“ и Дирекция „Програми на Европейския 

съюз, териториално и селищно устройство, екология, гражданска регистрация, общинска 

собственост, образование и култура, социални и хуманитарни младежки дейности, 

обществен ред и опазване на околната среда“.  

Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава от Общинския съвет, 

който има 17 члена. Към Общинския съвет функционират и 6 постоянни комисии, както 

следва: ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“, ПК „Общинска собственост, 
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приватизация, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите“, ПК „Устройство на 

територията, инфраструктура, транспорт, безопасност на движението и гражданска 

защита“, ПК „Образование, култура, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, 

спорт, детски и младежки дейности“, ПК „Регионално развитие, инвестиции, 

евроинтеграция, еврофондове, бизнес среда, трудова заетост, нормативна дейност и 

обществен ред“, ПК „ Предотвратяване и разкриване конфликт на интереси“.    

Кметовете на населените места изпълняват бюджета на общината в частта му за кметството, 

организират благоустройствени, комунални и др. мероприятия, упражняват контрол за 

законосъобразно използване, поддържане, охрана и опазване на общинската собственост. 

Функциите, които са вменени на общинска администрация Хаджидимово, покриват всички 

нейни отговорности, които са сведени до: 

✓ Управление на отпадъци; 

✓ Изграждане и поддръжка на общинска инфраструктура; 

✓ Стратегическо планиране на развитието; териториално развитие и устройствено 

планиране, съобразени с нейните екологични, исторически, социални и други 

специфики; 

✓ Поддържане и развитие на местни спортни, туристически и други обекти за отдих, 

обекти на културно-историческото наследство; 

✓ Изграждане, поддържане и добро управление на сградите общинска собственост вкл. 

училища, болнични и социални заведения, на центровете за социални грижи, на 

културни, исторически и архитектурни паметници от общинско значение; 

✓ Изграждане и управление на общинските детски градини; 

✓ Предоставяне на административни услуги, планиране и управление на местните 

данъци и такси; 

✓ Функции по управление на здравеопазването, образованието, социалните дейности, 

културата, споделено с държавата. 

Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и лица, работещи 

по трудово правни отношения.  

Служителите в общинската администрация отговарят на съответните образователни и 

квалификационни изисквания за заеманата от тях длъжност.  

Числеността на общинската администрация е одобрена от Общинския съвет по 

предложение на Кмета на общината Общата численост на служителите в администрацията 
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на община Хаджидимово е 46  души към 01.03.2021 г . По различни програми в общината 

се наемат временно лица, които подпомагат работата на постоянните служители. 

Общинската администрация е технически обезпечена с вътрешна компютърна мрежа, 

необходимия компютри, принтери, скенер, многофункционални устройства,  сървъра, като 

е осигурен достъп до интернет на 100% от служителите, включително на  кметствата извън 

общинския център. От количествена гледна точка техниката е достатъчна, за да задоволи 

потребностите на общинската администрация, но е необходимо тя да се обновява 

периодично, за да се поддържа качественото ниво на работа. 

С оглед на ограничения финансов ресурс, служителите на общината изключително рядка 

посещават обучения за повишаване на специфичните умения и професионалната си 

квалификация. Препоръчително е ежегодно да се извършва анализ на нуждите от обучения 

на служителите в общинската администрация  и с оглед на получените резултати да се 

планират съответните обучения, за да се гарантира нивото на компетентност на 

служителите и качеството на  изпълнение на техните служебни ангажименти.  

Политики, планове и програми 

Общинският съвет на община Хаджидимово  е утвърдил следните планове, програми и 

стратегии, които действат към 2020 г.: 

✓ Общински план за развитие на община Хаджидимово за периода 2014 – 2020 г.;  

✓ Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 г. - 

стратегията е разработена на основание разпоредбите на чл.8 ал.8 от Закона за 

общинската собственост и регламентира: основни принципи, цели и приоритети за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти-общинска собственост; основни 

характеристики на отделните видове имоти, които подлежат на запазване и 

реконструкция, отдаване под наем или са предмет на разпореждане; нужди на 

общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване 

✓ Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Хаджидимово 

за 2020 г.;  

✓ Програма з повишаване на енергийната ефективност  и използване на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на община Хаджидимово;   

✓ Стратегия за развитие на социалните услуги в община Хаджидимово  2016-2020 г. 

– нейното разработване е регламентирано със Закона за социалното подпомагане и 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. В дългосрочен план 

Общинската стратегия за социалните услуги следва целите, поставени в Областната 
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стратегия за социалните услуги на област Благоевград , за превръщане на община 

Хаджидимово  в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, 

които допринасят за подобреното качество на живота, максималната 

самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в 

риск; 

 

Капацитет за изпълнение и управление на проекти 

Пряко за изготвянето и управлението на проекти са отговорни служителите от Дирекция 

„Програми на Европейския съюз, териториално селищно устройство, екология, гражданска 

регистрация, общинска собственост, образование, култура, социални хуманитарни 

дейности и младежки дейности, обществен ред и опазване на околната среда.  При 

необходимост допълнително се привличат външни експерти. 

Таблица 32. Брой и стойност на проектите, реализирани или в процес на изпълнение 

в община Хаджидимово в програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020 

 
2007-2013 2014-2020 

Общ брой договори  7 46 

Обща стойност на проектите - лв. 2 973 142,77 6 737 235,93 

Общ брой бенефициенти 4 34 

Население към 31.12.2014 и към 31.12.2019 9613 9040 

Привлечени средства на 1 човек - лв.   309 лв. 745 лв. 

Източник: ИСУН 2007-2013; ИСУН 2020; Община Хаджидимово 

Анализът на данните относно реализирането на проекти, съфинансирани от европейските 

фондове в програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020 показва увеличение на броя на 

проектите през периода 2014-2020, съответно и стойността на привлечените средства – над 

два пъти. Проектите, в които бенефициент е общината намаляват, което се дължи отчасти 

на по-трудния достъп до финансиране.  

Развитието и утвърждаването на административния капацитет е основен фактор за 

постигане на стратегическите цели в управлението на общината; изграждане на адекватна 

и ефективна система за планиране и контрол на изпълнението; усъвършенстване на 

организацията по административното обслужване и документооборота в администрацията; 

откритост и достъпност на дейността на администрацията на община Хаджидимово. 
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В заключение, може да се обобщи, че община Хаджидимово разполага с административен 

капацитет и технически ресурс за обезпечаване на дейностите си, но следва да повишава 

своите знания и умения с оглед на динамичното развитие на всички сектори и най-вече в 

областта на дигитализацията и предоставянето на електронни услуги. 

Проблеми: 

➢ Малка активност от страна на гражданите/бизнеса към програмите, съфинансирани 

от европейските фондове (с изключение на мерките заради COVID-19); 

➢ Недостатъчен капацитет на служителите в общината по отношение на разработване 

и управление на проекти, финансирани от ЕС. 

Потенциали: 

➢ Използване на експертния капацитет на общинските служители; 

➢ Реализация на различни видове проекти; 

➢ Разработени общински стратегии и програми в различни сектори; 

➢ Сътрудничество между общинската администрация и граждански организации; 

 

2.7.Селищна мрежа и жилищен сектор 

Съгласно нормативните уредби на Р България основното предназначение на териториите 

на една община, определени с общите устройствени планове са: урбанизирани територии 

(населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, 

територии, заети от водни площи, защитени територии и др. 

Селищна структура 

Територията на община Хаджидимово е разпределена в 15 селища. Това са селата: 

Абланица, Беслен, Блатска, Гайтаниново, Илинден, Копривлен, Лъки, Нова Ловча, Ново 

Лески, Парил, Петрелик, Садово, Теплен, Тешово и гр. Хаджидимово. Териториалното 

разпределение на икономическите дейности е изключително неравномерно. Основните 

икономически дейности са съсредоточени на територията на гр. Хаджидимово, с. 

Копривлен, с. Абланица и много малка част в селата Теплен и Беслен. 

 

Жилищна осигуреност 

Статистическите данни по отношение на жилищната осигуреност на населението в община 

Хаджидимово  са от последното преброяване на населението през 2011 г. и е подходящо да 
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бъдат актуализирани след получаване на резултатите от преброяване 2021. По-долу са 

представени основните характеристики: 

Преобладаващата част от жилищните сгради в община Хаджидимово са тухлени. Това е 

обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а териториалното 

разпределение на жилищните ресурси е благоприятно.  

Важен показател е състоянието на сградния фонд, отчитайки не само енергийните 

характеристики, но и естетическите и функционални качества на жилищата. Не малка част 

от жилищния фонд в общината е морално остарял и загубил естетическите си качества, 

което има отношение към атрактивността на населеното място за младите хора и качеството 

на средата. Освен архитектурните качества от особено значение са и енергийните 

показатели. Постигането на националните цели за енергийна ефективност е възможно чрез 

оценка на съществуващия сграден фонд и последващото интегриране на мерки за енергийна 

ефективност, които включват ремонт или реконструкция на основни технически системи от 

сградите – покриви, ВиК, водоснабдителни и отоплителни инсталации и др., също така и 

топлоизолация и подмяна на стъклопакети. Тъй като много голяма част от сградния фонд е 

в частния сектор, управлението на енергийната ефективност е процес, изискващ 

координация между общината и частните собственици. Постигането на добри показатели 

по отношение на изразходваната електроенергия за отопление ще доведе до повишаване на 

качеството на живот, чрез намаляване на личните разходи за отопление и също така ще се 

намали въглеродния отпечатък на региона, което ще повиши и качествата на средата. 

Проблеми: 

➢ Селищната мрежа е неравномерно разположена; 

➢ Водещата роля на общинския център град Хаджидимово и продължителна миграция 

на населението създава опасност за пълно обезлюдяване на населени места, две от 

които са силно застрашени; 

Потенциали: 

➢ Добра транспортна достъпност посредством автомобилен транспорт;  

 

2.8.Анализ на връзката на общината със съседните територии, които имат 

потенциал да влияят върху нейното развитие 

На запад общината граничи с община Сандански, на север – с Гоце Делчев и Гърмен, на 

изток – със Сатовча и на юг общинската  граница  съвпада  с  държавната  граница  на  

Република  България  с Република  Гърция.  Община Хаджидимово, заедно с общините Гоце 
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Делчев и Гърмен, са обхванати в Местна инициативна група, като целите на партньорството 

са подобряване качеството на живот в обхвата на територията, разширяване на 

възможностите за работа пред местното население, подобряване на конкурентната 

способност на икономиката, осигуряване на балансирано и устойчиво развитие, 

подобряване качеството на инфраструктурата, запазване на чиста околна среда и 

намаляване на бедността в общините. Към момента МИГ-а е с активна регистрация и 

изпълнява успешно Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Стратегията за 

ВОМР е разработена в рамките на Договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова 

помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). 

Общата стратегическа цел за  развитие на територията на МИГ –Гоце Делчев –Гърмен –

Хаджидимово е: „Устойчиво развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и 

Хаджидимово чрез стимулиране на местната икономика, подобряване на средата и 

качеството на живот, повишаване капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на 

местния потенциал и идентичност на територията.“  

Сред предложенията на местното население, изразени в анкетното проучване относно 

бъдещото развитие на общината, са следните идеи за междуобщинско сътрудничество със 

съседните на община Хаджидимово общини: 

✓ Съвместни проекти за развитие на селския туризъм с община Гърмен, Гоце Делчев 

(за миниферми, мандри, винарни и др.); 

✓ Обмяна на опит за привличане на инвестиции, за разкриване на работни места с 

общините Гоце Делчев, Гърмен,  Сатовча,  Сандански, вкл. и с общини от 

територията на Република Гърция; 

✓ Разрастване на стокообмена с Гърци посредством сътрудничество с общините в 

региона;   

✓ Създаване на културни маршрути заедно с общините Гърмен, Сатовча, 

Хаджидимово, Гоце Делчев, Сандански; 

✓ Подобряване на пътната инфраструктура между общините; 

✓ Съвместни спортно-развлекателни събития със съществуващите спортни клубове от 

съседните община; 

✓ Развитие на селското стопанство в синхрон със съседните общини; 
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В програмния период 2021-2027 г. предстои общината да проучи възможностите за 

реализиране на съвместни инициативи чрез диалог със съседните общини и анализ на 

проектните идеи в рамките на новия интегриран подход за териториални инвестиции.  

 

2.9.Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално 

значение, предвидени за реализация на територията на общината 

Основен източник на достоверна информация за влияние на големи инфраструктурни 

проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализацията на територията 

на община Хаджидимово, които пряко или косвено могат да дадат отражение в социално-

икономическото, екологичното и пространственото развитие на общината, е Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Югозападен район от ниво 2 2021-2027. В документа 

не са предвидени за реализация конкретни големи инфраструктурни проекти за територията 

на община Хаджидимово. 

 

2.10. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво 

 

Социално-икономическият анализ на районите в Република България представя 

настъпилите промени в периода 2014-2020 в икономическото, социалното, демографското, 

инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава основните 

тенденции в тях. Също така се дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той е 

структуриран в 3 основни части. 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и 

ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие, 

териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за 

провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени 

промените, настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и 

програми и са систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, 

за установените трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. 
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Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с интегриран 

национален профил. 

При изготвяне на социално-икономическия профил на община Хаджидимово са проследени 

ключови показатели, които са използвани и в Анализа на районите, за да се улесни 

сравнението между двата анализа и между направените изводи в тях. Освен това, 

показателите за развитие на община Хаджидимово са проследявани и съпоставяни със 

средното областно ниво (за област Благоевград) и средното ниво за страната (където е 

възможно). 

По-долу е показана и онагледена взаимовръзката между изведените основни изводи от 

Анализа на районите и заключенията в ПИРО. Този подход дава възможност за бързо 

очертаване на взаимовръзката между двата анализа – къде има препокриване (т.е изводите 

за община Хаджидимово са валидни и за национално/регионално ниво), къде се отчита 

разминаване (т.е. заключенията за община Хаджидимово са по-негативни или обратното – 

благоприятни). 
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Таблица 33. Взаимовръзка между изводите и заключенията от Социално-икономическия анализ на районите на  

Р България и ПИРО Хаджидимово 

Изводи от социално-икономическия 

анализ на районите 

Изводи от социално-икономическия анализ на ПИРО 

Хаджидимово 

Взаимовръзка 

Демография 

Демографската ситуация в страната се 

характеризира с: продължаващо 

намаляване и застаряване на 

населението; намаляваща раждаемост; 

високо ниво на смъртност; отрицателен 

естествен и механичен прираст. 

Населението е с тенденция на устойчиво намаление; 

Раждаемостта е по-ниска от средната за страната, а 

смъртността – по-висока от средната; 

Отрицателен естествен прираст, с по-негативни стойности 

от средните за страната. 

Силно отрицателен механичен прираст, с нарастващи 

негативни стойности, по-висок от средния за страната. 

Процесите на обезлюдяване в 

страната се проявяват и в 

община Хаджидимово. 

Териториалното разположение на 

населението е предимно в градовете – 

73,5% (2017 г.). 

54% от населението на общината живее в гр. Хаджидимово 

и в с. Абланица. 

Общината не се различава от 

общата за страната 

характеристика. 

Изчерпан демографски потенциал на 

селата, които до неотдавна са били 

източник на миграция към градовете. 

Отрицателен естествен и механичен прираст в селата в 

общината и постоянно намаляване на населението в тях, но 

със сходни темпове до тези в град Хаджидимово. 

Общината е със сходни 

характеристики както на 

национално ниво, но все пак са 

налице няколко по-големи села 

над 1000 жители. 

Пазар на труда 

Коефициентът на икономическа 

активност нараства. 

Броят на заетите в местната икономика се запазва на 

относително постоянно ниво в периода 2016-2019 г. 

Общината не се различава от 

общата за страната 

характеристика. 

Заетостта на населението в най-активна 

възраст (15-64 г.) бележи ръст на 

национално ниво в периода 2014-2017 г. 

Липсват конкретни данни за заетостта на населението във 

възрастовата група 15-64 г. 

------ 
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Коефициентът на безработица намалява 

значително. 

Коефициентът на безработица намалява в общината, но с 

изключително бавни темпове.   

Общината е с по-лоша  

характеристика от тази на 

национално ниво. 

Териториално-урбанистичен анализ 

Общините в България са класифицирани 

като: силно урбанизирани, средно 

урбанизирани – при които над 50% от 

населението живее в населени места от 5 

до 50 хил. жители или общината е с 

център град от 5 до 50 хил. жители и 

слабо урбанизирани – при които над 50% 

от населението е в населени места под 5 

хил. жители или общините са с център 

град под 5 хил. жители. 

В ИТСР на Югозападен район община Хаджидимово  е 

определена като „слабо урбанизирана“. Съгласно 

методиката на ОИСР и ЕК слабо урбанизираните общини 

могат да се идентифицират със селските общини (селските 

райони). Тази класификация и определеният 

чрез нея обхват на селските райони се различава от 

обхвата, прилаган с програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) в периодите 2007–

2013 и 2014–2020. В ПРСР обхватът 

е значително по-обширен, тъй като критерий за селски 

район е общини, в които няма град 

с население повече от 30 хил. д. 

------------ 

В Анализа на районите са определени 

агломерационни образувания по дадени 

критерии. 

В ИТСР на Югозападен район община Хаджидимово  не 

попада в агломерационен ареал. 

------------------- 

Икономическо развитие 

БВП и БВП на глава от населението 

нараства. 

Община Хаджидимово попада в ЮЗР. На ниво „община“ 

не се поддържа информация за БВП, отчита се тенденция 

на увеличаване на произведената продукция в общината, с 

по-висок темп от този на областно ниво, но приносът на 

общинската икономика към областната е много нисък . 

------------------- 
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Преобладават микропредприятията (от 0 

до 9 заети), следвани от втората група 

(от 10 до 49 заети). 

В структурата на предприятията според заетите лица в тях 

в община Хаджидимово преобладават също микро 

предприятията с до 9 заети лица – 90 % (2019 г.), следвани 

от малките предприятия с от 10 до 49 заети лица.  

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Атрактивността на българския туризъм 

се формира от културно-историческо 

наследство, природни ценности, 

разнообразни пейзажи, качествени 

услуги и добра свързаност/достъпност. 

Община Хаджидимово не притежава културно-

исторически ценности и природни ценности, както и добра 

транспортна достъпност; тези фактори са предпоставка за 

развитие на туризма. 

Общината притежава от 

определените в Анализа на 

районите характеристики за 

развитие на туризма. 

Социална сфера 

Обхватът на деца в предучилищно 

образование е намалял до степен, че 

всяко пето дете не посещава детска 

градина. 

Местата в детските градини в общината са достатъчни, за 

да обхванат всички желаещи деца. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

Делът на преждевременно напускащите 

училище все още е твърде висок. 

По данни на община Хаджидимово посещаемостта в 

общообразователните училища до задължителната 

училищна възраст (16 години) е висока, годишно отпадат 

около 0,01 % от подлежащите на задължително училищно 

обучение. Приблизително такъв е и броят на необхванатите 

деца, в задължителна предучилищна възраст. 

Общината е с по-добра 

характеристика от 

националното ниво. 

Броят на учениците в страната намалява 

ежегодно с близо 1,5%; закриват се 

училища, предимно в малките населени 

места. 

Броят на учениците намалява през годините, но с ниски 

темпове, като цяло се наблюдава относителна устойчивост 

в броя на учениците, които се обучават в общинските 

училища. 

 

Общината частично е с по-

добра характеристика от 

националното ниво. 

Общо за страната през 2017 г. един лекар 

обслужва 235 души; 

На 1 лекар в общината се падат 2260 жители през 2019 г.; Общината е със значително по-

лоша характеристика от 
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На един лекар по дентална медицина в 

страната се падат 862 души от 

населението. 

Населението на 1 лекар по дентална медицина през 2019 г. 

е 1808 души. 

Посочените цифри са само за общопрактикуващите лекари 

и лекарите по дентална медицина, които упражняват своята 

дейност на територията на община Хаджидимово.  

средното за страната ниво.  Тук 

обаче трябва да посочим, че 

населението на общината се 

ползва и от  лекарите в 

общинска болница в г. Гоце 

Делчев.  

Увеличаващи се разходи в сферата на 

социалното осигуряване, подпомагане и 

грижа. 

Делът на подпомаганите лица в общината се задържа на 

относително постоянно ниво в последните години, но 

населението застарява, което натоварва допълнително 

социалната система. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Неравномерно териториално 

разпределение на мрежата от социални 

услуги по общини. 

Социалните услуги са съсредоточени в общинския център. Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Социалната система покрива широк 

спектър от услуги, предоставени в 

общността и в  

специализирани институции за 

нуждаещите се групи от населението и 

ориентирани към  

пълноценно удовлетворяване на 

потребностите им в среда, по-близка до 

домашната. 

Социалната система в общината също покрива услуги за 

различните групи нуждаещи се в среда, по-близка до 

домашната. 

Общината е със същата 

характеристика като на 

национално ниво. 

Инвестициите в спортна 

инфраструктура са инвестиции в 

здравето на нацията. 

В общината не е изградена добра спортно-материална база, 

позволяваща развитието на различни видове спорт; 

регистрирани са спортни клубове и организации в 

тематични видове спорт, но инфраструктурата е в 

незадоволително състояние. 

Общината е по-лоша  

характеристика от тази на 

национално ниво. 
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Техническа инфраструктура 

Републиканската пътна мрежа обслужва 

всички центрове на общини и осигурява  

комуникациите между тях в 

пространствения модел на системата от 

населени места; различно е обаче 

качеството на обслужване на общините с 

пътища от РПМ; 129 броя  

общини (почти половината от общините 

в страната) са обслужени с пътища с 

национално  

значение (автомагистрали и пътища 

първи клас) 

Община Хаджидимов е обслужена от първокласна и 

третокласна пътна мрежа. 

Общината е с по-лоши 

характеристики от  тези на   

национално ниво. 

В национален план електроенергийната 

мрежа е добре развита и всички населени 

места са електроснабдени. 

Електроенергийната мрежа в общината няма  достатъчно 

капацитет за поемане на допълнителни консуматори. В 

общината няма  подстанция 110/20 kV, което я прави с по-

ограничени възможности за икономическо развитие.  

Общината е с по-лоши 

показатели от тези на 

национално ниво.   

Газопроводната мрежа в страната има 

нужда от доразвитие; необходимо е 

увеличаване на дела на газифицираните 

домакинства. 

Няма газопреносна мрежа на територията на община 

Хаджидимово.  

Общината е с по-лоши 

показатели от тези на 

национално ниво.   

Нарастване участието на ВЕИ в 

енергийния баланс на страната. 

В общината има потенциал за използване на слънчевата и 

вятърна енергия. 

Изводите от Анализа на 

районите са валидни и за 

общината. 

Тревожен е проблемът „режим на 

водоснабдяване”, който силно влошава 

качеството на  

Налице е проблем с водоснабдяването.  Изводите от Анализа на 

районите са валидни и за 

общината. 
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живот на населението. 

Високо ниво на загуби на вода Основен проблем са големите загуби на питейна вода 

(проблем, характерен за почти цялата страна) е поради 

силно амортизираните изградени от етернитови тръби 

системи (62% от вътрешната канализационна мрежа). 

Изводите от Анализа на 

районите са валидни и за 

общината. 

Процесът на отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води изостава; в сравнение 

с други европейски страни степента на 

отвеждане на отпадъчните води в 

България е една  от най-ниските, а още 

по-голямо предизвикателство пред 

страната е пречистването на  

отпадъчните води. 

Делът на населението, обслужено от ПСОВ на територията 

на общината е 0%. 

 

 

Общината е със сходна 

характеристика като средното 

за страната ниво. 

Околна среда 

Национален проблем по отношение 

състоянието на атмосферния въздух е 

замърсяването с фини прахови частици, 

което е сред най-високите в ЕС. То има 

ясно изразен сезонен характер. 

Качеството на атмосферния въздух в общината може да се 

характеризира като добро, главно поради липсата на 

големи промишлени предприятия; замърсяванията са 

предимно с ФПЧ от отоплението през зимния период, от 

автомобилният транспорт и от лошата пътна 

инфраструктура. 

Общината е с по-добра 

характеристика от средното за 

страната ниво. 

Подобрява се качеството на 

повърхностните води в страната; 

наблюдава се и постепенно подобряване 

на качеството на подземните води. 

Водните тела в района на община Хаджидимово са в 

умерено екологично състояние; химичното състояние на 

трите подземни водни тела е лошо; същото се отнася и за 

качествата на подземните води, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване; за общината значим източник на 

замърсяване се явява градската канализация. 

Общината е с по-лоша 

характеристика от средното за 

страната ниво. 
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Почвите в страната са в добро 

екологично състояние по отношение  

на запасеност с биогенни елементи 

(органично вещество); увеличават се 

площите със слаб ерозионен риск, а тези 

с умерен, висок и много висок  

риск намаляват. 

Няма данни за замърсяване на почвите в района на община 

Хаджидимово с тежки и токсични метали; няма сериозни 

проблеми по отношение на почвената ерозия; няма 

вкислени и засолени почви. 

Общината е със сходна 

характеристика като 

националното ниво. 

Нивата на шум в по-голямата част от 

изследваните пунктове надвишава 

граничните стойности за съответните 

населени територии. 

В общината не се наблюдават източници на шумово 

замърсяване и като цяло обстановката е спокойна. 

Общината частично е с по-

добра характеристика от 

националното ниво. 

Значително по-големи количества 

образувани отпадъци на човек от 

населението в България в сравнение с 

ЕС; ниска степен на рециклиране на 

битовите отпадъци. 

Всички населени места в община Хаджидимово са 

включени в системата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Общината е с относително по-

добра характеристика от 

националното ниво. 

Административен капацитет 

Наличието на административен 

капацитет в местните власти за 

усвояване на средства по оперативни 

програми и натрупването на инвестиции 

с икономически и социален характер, 

подкрепени от оперативните програми, 

са важно условие за растежа на 

териториалните единици. 

Общината привлича средства от ЕСИФ, национални 

програми и други програми, което показва добрия 

капацитет за управление на проекти. 

Изводите от Анализа на 

районите са валидни за 

общината. 
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2.11. SWOT Анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

✓ Благоприятен климат и наличие на почвени 

ресурси, благоприятни за развитие на 

земеделието; 

✓ Добро транспортно-географско положение, 

осигуряващо условия за сътрудничество със 

съседни територии; 

✓ Близост до Гърция; 

✓ Традиции в първичния сектор на икономиката; 

✓ Наличие на природни и културно-исторически 

забележителности; 

✓ Добре изградена читалищна мрежа и богат 

културен календар; 

✓ Наличие на места в детските градини; 

✓ Наличие на достатъчно на брой училища; 

✓ Нисък процент на отпадналите ученици от 

образователната система; 

✓ Екологично чист район; 

✓ Използване на възможностите на 

междуобщинското сътрудничество  – участие в 

МИГ 

✓ Засилена емиграция на населението в активна 

възраст; 

✓ Застаряващо население; 

✓ Отрицателен естествен и механичен прираст; 

✓ Незадоволително състояние на част от общинската 

пътна мрежа; 

✓ Липса на канализационна мрежа в селата; 

✓ Липса на ПСОВ в общината, отпадъчните води 

директно се заустват (без предварително 

пречистване) в реките; 

✓ Слаб темп на обновяване и преструктуриране на 

стопанските дейности; остаряло производствено 

оборудване и технологии; 

✓ Ниска конкурентоспособност на икономиката 

✓ Слабо развит туризъм; 

✓ Непълно използване на природните и културните 

ресурси; 

✓ Слабо използване на възможностите за публично-

частно партньорство; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

✓ Производство на екологично чисти земеделски 

продукти; 

✓ Инвестиции в публична (транспортна, 

образователна, социална, здравна) 

инфраструктура и услуги; 

✓ Потенциал за използване на ВЕИ – предимно 

слънчева енергия; 

✓ Развитие на туризма – културно-исторически, 

спортен, риболовен, селски, екотуризъм и др.; 

✓ Реализиране на съвместни проекти със съседни 

общини; 

✓ Продължаваща тенденция на обезлюдяване в 

общината, засилена миграция вън от общината; 

✓ Застаряване на населението; 

✓ Несигурна икономическа обстановка на световните 

пазари и в страната; 

✓ Намаляване на покупателната способност на 

населението, спад на потреблението; 

✓ Липса на финансиране за местни дейности, 

недостатъчно подпомагане от страна на държавния 

бюджет и европейските програми; 

✓ Липса на възможност за осигуряване на 

съфинансиране при реализация на проекти; 
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✓ Реализиране на интегрирани териториални 

инвестиции и на публично-частни 

партньорства; 

✓ Развитие на трансгранично сътрудничество и  

използване на възможностите на база на 

близостта с Гърция и Македония; 

✓ Повишаване квалификацията на общинската 

администрация; 

✓ Привличане на инвестиции. 

✓ Забавяне на реализацията на важни 

инфраструктурни проекти; 

✓ Продължаващо влошаване на качеството на 

техническата инфраструктура; 

✓ Недостиг на местни обществени и стопански 

инициативи за развитие; 

✓ Негативни промени в климата; 

✓ Поява на рискове от непредвидими природни и 

обществено-политически събития; 

✓ Вирусни пандемии. 

 

 

 

3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО  В ПЕРИОДА 2021-2027 

3.1.Основни принципи при формулирането на стратегическата рамка на ПИРО 

Стратегията за реализация на ПИРО Хаджидимово обхваща и проследява взаимовръзката 

между формулираните визия, определените стратегически цели на развитието и свързаните 

с тях приоритети за действие, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на 

Програмата за реализация на плана (чрез изпълнението на конкретни проекти). 

Стратегическата рамка в ПИРО Хаджидимово 2021-2027 се базира на изискването за 

съгласуваност с основните стратегически документи на европейско, национално и 

регионално ниво. 

Стратегията за развитие на община Хаджидимово за периода 2021-2027 г. интегрира 

регионалното и пространственото развитие на общината и е съобразена с основните цели 

на политиката на сближаване на ЕС за следващия програмен период, както следва: 

✓ Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и 

интелигентен икономически преход 

✓ Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист 

и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 

приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска 

✓ Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и 

регионалната свързаност на ИКТ 
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✓ Цел на политиката 4: По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на 

социалните права 

✓ Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 

устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони 

и на местните инициативи. 

Базирайки се на основния документ – Документ за размисъл озаглавен  „Към устойчива 

Европа 2030“, страните-членки, техните регионални и местни власти формулират рамките 

си за планиране на стратегическото развитие. Документът е израз на твърдия ангажимент 

от страна на ЕС да постигне резултати по целите на ООН за устойчиво развитие, 

включително целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата. 

Документът поставя акцент и върху хоризонталните способстващи фактори, които ще 

подкрепят прехода към устойчивост, сред които са образованието, науката, технологиите, 

научните изследвания, иновациите и цифровизацията, финансите, ценообразуването, 

данъчното облагане и конкуренцията, отговорното бизнес поведение, корпоративната 

социална отговорност и новите бизнес модели, отворената и регулирана търговия, както и 

управлението и съгласуваността на всички нива. На ниво ПИРО Хаджидимово това намира 

израз в планиране и формулиране на оптимални предвиждания в стратегията за устойчиво 

развитие на общината до 2027 г. 

Визията, целите, приоритетите и мерките на ПИРО Хаджидимово 2021-2027 са 

хармонизирани с действащата нормативна уредба на национално и местно ниво и са 

разработени в рамките на националната политика за регионално развитие като част от 

общата система от стратегически документи, установена със законодателните разпоредби. 

Отчитат се предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 (Актуализация 2019 г.), Националната програма за развитие България 

2030, Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район 2021-2027, 

както и формулираните цели в секторните стратегии в областта на икономическото 

развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, 

водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма, културното 

наследство и опазването на околната среда. 

По същество, стратегическата част от ПИРО Хаджидимово е елемент от системата 

стратегически и планови документи, характеризиращи развитието на страната и на 

Югозападен район в перспектива до 2027 г. 

Планът за интегрирано развитие на община Хаджидимово 2021-2027 е тясно свързан и с 

Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 г. по отношение на 

приемствеността между двата плана, като ПИРО доразвива заложените приоритети от ОПР, 
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като същевременно ги надгражда и актуализира с цел преодоляване на негативните 

тенденции и подобряване на социално-икономическото развитие на общината. Също така, 

отчетени са препоръките и основните изводи от извършената през 2017 г. Междинна оценка 

на Общинския план 2014-2020 г. относно формулировките, съдържанието и изпълнението 

на отделните приоритети на ОПР (констатациите по отношение на стратегическите цели от 

ОПР 2014-2020 е, че те са актуални и съответстват на сравнителните предимства, потенциал 

и ресурси на общината).   

Целите и приоритетите за развитие на община Хаджидимово в перспектива до 2027 г. са 

съгласувани и предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за 

специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори 

(индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), 

залегнали в Общия устройствен план на общината. Това гарантира използването на 

интегриран подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на 

общината.  

Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“, при формулирането на стратегическата рамка на 

община Хаджидимово под особено внимание са взети резултатите и тенденциите от 

изготвения социално-икономически и SWOT анализ, проведеното анкетно проучване сред 

местните заинтересовани страни, както и проведените фокус групи със заинтересованите 

страни,  отчетени са текущото състояние, идентифицираните проблеми и бъдещия 

потенциал за развитие на общината. 

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със следните принципи за 

стратегическо планиране на местното развитие:  

1. Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на местното 

развитие – при формулиране на целите и приоритетите е използван актуалният за 

програмния период 2021-2027 г. интегриран подход, като отделните мерки са обвързани 

помежду си и съвместно допринасят за подобряване на актуалната ситуация в общината;  

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в 

областта на регионалната политика на ЕС – ПИРО Хаджидимово е част от системата 

документи за стратегическо планиране в страната и ЕС, като съответства, интерпретира и 

конкретизира предвижданията на документите от по-високо ниво;  

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности – 

постигане на синергия между секторните политики и потенциалите на общината;  
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4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, 

изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно 

развитие – стратегията за развитие на общината е формулирана и съобразена в съответствие 

с предложенията в проведените фокус-групи и обществено обсъждане със заинтересовани 

страни, както и след анализ на резултатите от проведено анкетно проучване;  

5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие 

със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници; 

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за осъществяване 

на набелязаните в стратегията цели – приоритетите са съсредоточени върху предимствата 

и потенциалите за развитие на общината и позволяват съсредоточаване на усилията и 

интегриране на всички възможни ресурси, формулирани са реалистични цели и мерки;  

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо 

променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;  

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения. 

Прилагането на единен поход на планиране при формулиране на целите на община 

Хаджидимово в контекста на глобалните цели за регионалното и пространствено развитие, 

взаимната обвързаност и йерархична съподчиненост на ПИРО със системата от документи 

за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, използването на 

механизми за партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и 

гражданското общество в общината, както и на общи инструменти за финансово 

подпомагане, обуславя по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното 

развитие в община Хаджидимово. 

 

3.2.Визия за развитие на община Хаджидимово 

Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния потенциал на 

общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред регионалното 

и пространственото развитие на общината на основата на икономическите и социалните 

фактори, като отчита възможностите за преодоляване на различията между градските и 

селските територии. 

Визията по своята същност е кратка формулировка от ключови думи, които очертават 

желаното състояние в дългосрочен план и нагласите на обществеността. Визията на ПИРО 

Хаджидимово отразява мечтаното развитие и постигането на съответното състояние на 
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общината в 7-годишния период 2021-2027. Тя е съобразена с мненията на жителите и 

другите заинтересовани страни за това, как те си представят общината към 2027 г. 

Визията дава израз на установените със социално-икономическия анализ и представени 

синтезирано в SWOT-анализа насоки в местното развитие. Визията за развитие на община 

Хаджидимово определя рамката на институционалните усилия от страна на общината, като 

важен момент при нейното формулиране е съчетаването на нуждите с наличния финансов 

ресурс – собствените и външните ресурси за постигането на поставените стратегически 

цели. 

При формулировката на визията на ПИРО Хаджидимово се отчита приемствеността с 

визията на основния стратегически документ за развитие на общината в програмния период 

2014-2020 - ОПР, дефинирана както следва: 

Визия на ОПР 2014-2020: Община Хаджидимово е преодоляла същественото социално-

икономическо изоставане  и  демографските  проблеми  чрез  подходящи  инвестиции  за 

възстановяване на потенциала си за развитие и за създаване на условия за по-високи 

темпове на растеж. 

Ключовите думи, които определят желаното състояние на община Хаджидимово към 2027 

г., са: привлекателна, развита и конкурентна икономика, висока заетост, социална 

сигурност, съхранено природно и културно наследство, качествена среда за живот и отдих. 

Визия за развитие на община Хаджидимово в периода 2021-2027: Община 

Хаджидимово – община с устойчив конкурентоспособен бизнес, социална, 

привлекателна за живеене и работа,  съхранена околна среда и културни традиции. 

Визията е рамка за формулиране на стратегическите цели и приоритети на община 

Хаджидимово за програмния период 2021-2027 г. и аргументира областите, където 

бъдещите действия ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и 

устойчиви ползи на обществото. Това предполага добро управление и широко гражданско 

участие в процеса на вземане на решения и тяхното изпълнение с цел ефективно използване 

на наличните ресурси и постигане на благоприятни за жителите на община Хаджидимово 

резултати. 

Визията е разгърната в структурата на целите и приоритетите на ПИРО. Визията се 

трансформира в три стратегически цели, които от своя страна биват продължени в 

единството на представените пет приоритетни направления и прилежащите към тях мерки, 

действия и инициативи, които следва да бъдат осъществени посредством изпълнението на 

конкретни проекти. Така очертаната структура на стратегическата част на плана пояснява, 
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че реализацията на визията за развитие на община Хаджидимово и всяка стратегическа цел 

ще бъдат реализирани чрез допълване между отделните приоритети, като за постигането на 

дадена цел ще допринасят повече от една приоритетни области, чрез което се гарантира и 

устойчивото развитие. Можем да обобщим, че визията, целите и приоритетите изграждат 

структурата на планираното развитие на общината. 

 

3.3.Стратегически цели 

Безспорно, при разработване на стратегическите цели и приоритети на ПИРО 

Хаджидимово, се стъпва на разбирането за съответствие с целите и приоритетите на 

документите, които имат отношение към действащи стратегически и планови документи на 

различни териториални нива в периода 2014-2020, стратегически документи за следващия 

програмен период 2021-2027 на европейско и национално ниво, принципите, залегнали в 

политиката на сближаване на ЕС, както за настоящия период 2014-2020, така и за следващия 

– 2021-2027. Като документ от следващия по-висок ранг на ПИРО, най-голямо и 

непосредствено въздействие при формулиране на целите на ПИРО оказва Интегрираната 

териториална стратегия за развитие на Югозападен район 2021-2027. В основата на 

използвания подход е новото разбиране при стратегическото планиране за подкрепа на 

интегрирани териториални инвестиции на определена територия, които обхващат няколко 

сектора. Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване 

конкретната специфика на община Хаджидимово. Те са съобразени с предназначението на 

ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната 

общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. 

Избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно 

разпределение на ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Планираната 

система от индикатори за наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на 

степента на тяхното осъществяване. 

Програмният период (2021-2027 г.) налага нов подход при формиране на регионалната 

политика, която се основава на опита от предходните години, съчетано с определянето на 

ключовите предизвикателства пред страните членки. От важно значение е  

идентифицирането на големи различия в развитието между българските региони и спрямо 

средното за ЕС ниво, както и определянето в дългосрочен план на сериозни дисбаланси 

между някои части на страната, които са съответно и предпоставка за невъзможност за 

използване на целия потенциал на територията. Тези процеси извеждат на преден план 

необходимостта от интегриран териториален подход, насочен към осигуряване на модел на 

развитие с оглед постигане на устойчив и балансиран растеж в българските райони и 
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достигане на средно европейско ниво в средносрочен план. Интегрираният подход към 

териториалното развитие е насочен към намаляване на социални, икономически и 

териториални различия. В новия програмен период (2021-2027 г.) това се явява ключов 

механизъм за балансирано регионално развитие в рамките на Общността, както и средство 

за намаляване на различията между регионите в отделните страни членки и местните 

общности.   

Структурата на целите и приоритетите на ПИРО подкрепя идеята за интегрирания подход 

в стратегическото планиране - изведените цели се конкретизират и доразвиват в очертаните 

приоритетни области. По този начин се постига синергичен ефект между резултатите на 

отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел допринасят повече 

от един приоритет.  

Освен базиране на стратегиите на документи за развитие на територията в европейски и 

национален план, водещ принцип при разработване на стратегическата част на ПИРО е 

нейното обвързване с постигането на резултати за територията на общината, отразявайки 

местните потенциали за развитие и съсредоточавайки се върху решаването на конкретните 

проблеми на общината. Стратегическите цели и приоритети на ПИРО са фокусирани и 

конкретни и ясно показват избраната посока на развитие на общината, в съответствие с 

нейната специфика, и съответните сфери, към които приоритетно са насочени усилията и 

основната част от инвестициите, като е избегнато всеобхватно формулиране на целите и по 

този начин неефективно разпределение на ресурсите при предстоящата им реализация. 

Степента на тяхното изпълнение се измерва чрез проследяване на измененията в системата 

от индикатори за наблюдение на ПИРО.   

Приоритетите, дефинирани в ПИРО Хаджидимово, гарантират връзката между 

регионалния и местния стратегически контекст за развитие и логически произтичат от 

изводите на аналитичната част на документа, като също се фокусират върху конкурентните 

предимства на общината. Всеки от приоритетите води до постигането на стратегическите 

цели и визията за развитие на общината. 

Изпълнявайки изискванията за стратегическа хармонизация, стратегическите цели и 

приоритети на община Хаджидимово обуславят координиране на действията, усилията и 

ресурсите (човешки и финансови за реализация на програми и проекти) за постигане на 

визията на ПИРО – адаптиране на жизнената среда към възможностите за благоприятни 

условия за живот и заетост.  
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Фигура 17. Стратегическа рамка на ПИРО Хаджидимово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, ГАРАНТИРАЩА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИСОК ЖИЗНЕН 

СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Първата стратегическа цел обвързва развитието на икономиката с подобряване на жизнения 

стандарт в община Хаджидимово. Следва да се осигурят предпоставки за развитие на 

икономиката чрез подобрена инфраструктура, предоставяне на възможности за 

сътрудничество между бизнеса и общината и насърчаването на инвестициите с акцент 

върху силните страни от общинската икономика, но и насърчаване на иновациите, както 

към утвърдените икономически отрасли, така и към тези, които още не са достатъчно добре 

развити в общината като туризма. В разглежданата цел намират място мерки, насочени към 

стимулиране развитието на иновативни практики и производства и към създаване на 

Община Хаджидимово – община с устойчив 

конкурентоспособен бизнес, социална, привлекателна за 

живеене и работа,  съхранена околна среда и културни 

традиции. 

Стратегическа цел 1: 

Осигуряване на предпоставки 

за развитие на местата 

икономика,  гарантираща 

възможности за висок жизнен 

стандарт на населението 

 

Стратегическа цел 2: 

Изграждане на съвременна и 

качествена инфраструктура, 

благоустроена жизнена среда 

и наличие на качествено 

образование и здравеопазване  

 

Стратегическа цел 3: 

Съхраняване на околната 

среда и развитие на 

културните и туристическите 

дадености  

 

Приоритет  1: 

Растеж и 

развитие на 

икономиката на 

база на местния 

потенциал  

Приоритет  5:  

Добро управление 

чрез подобряване 

на 

административния 

капацитет в диалог 

със 

заинтересованите 

страни и 

развитието на 

партньорства  

 

 

Приоритет 4: 

Подобряване на 

жизнената среда, 

опазване 

околната среда и 

развитие на 

туризма 

 

 

Приоритет 3: 

Развитие на 

социалната сфера 

и на човешкия 

потенциал 

Приоритет 2: 

Модернизирана и 

съобразена с 

потребностите н 

населението и 

икономиката 

техническа 

инфраструктура 
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благоприятни условия за развитието на традиционни дейности за местната икономика. 

Акцент се поставя и върху привличането на нови инвестиции и насърчаване на 

сътрудничеството и партньорството между общината и бизнеса за съвместни инициативи и 

реализиране на интегрирани териториални инициативи и инвестиции. Целта е насочена към 

насочена към създаване и развитие на микро, малки и средни предприятия (като основна 

част от общинската икономика) в сферите на леката промишленост, селското стопанство, 

услугите и туризма. Цели се развитие на местната икономика и повишаване на 

конкуренцията, което да осигури повишаване на заетостта и възможност за по-висок 

жизнен стандарт на населението в общината. Това от своя страна ще спомогне за засилване 

на мотивацията на местното население да остане в общината и за преодоляване на 

негативните демографски процеси. 

Провеждането на тези политики ще повиши конкуренцията, което ще допринесе за 

облагодетелстването на населението и повишаването на жизнения стандарт, което пък ще 

спомогне за задържането на местното население в общината и преодоляването на 

негативните демографски процеси. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА И КАЧЕСТВЕНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И НАЛИЧИЕ НА 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Повишаването на качеството на живот в общината не може да бъде реализирано единствено 

посредством икономически подем. За да бъде постигнат реален прогрес по отношение на 

жизнения стандарт е необходимо да бъде подобрена свързаността, да бъде осигурен по-

добър достъп до социалните, здравните и образователните услуги, да се изгради качествена 

жизнена среда. Осигуряването на достъпа до тези услуги не гарантира тяхното качество, 

което обосновава и необходимостта от инвестиции в тази насока. Балансът между улеснен 

достъп до услугите и тяхното качество е от ключово значение за развитието на община 

Хаджидимово. Предвижда се инвестиране в подобряване на транспортната, екологичната и 

енергийната инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията за бизнес и 

търговия  и комплексното социално-икономическо развитие в община Хаджидимово. 

Съвременната транспортна и информационна инфраструктура спомага за увеличаване на 

конкурентните предимства. Това, от своя страна, е възможност за осигуряване на равен 

достъп на всички жители до икономически функции и услуги.  
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При планирането на мерките в тази област е целесъобразно осигуряване на съгласуваност 

и взаимодействие между институциите, реализиране на интегрирани проекти поради 

широкия и комплексен характер на адресираните нужди и проблеми. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ И ТУРСИТИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ 

Целта адресира необходимостта от съхраняване на естествената красота на общината, като 

в същото време акцентира върху необходимостта от развитие и популяризиране на 

културното и природното наследство. Влагането на ресурси в тази насока ще допринесе за 

реализацията на всички приоритетни направления, поради интегралния характер на целта. 

 

3.4.Приоритети за развитие 

Приоритетите за развитие на община Хаджидимово в периода 2021-2027 са областите на 

действие, където се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през 

следващия програмен период. Приоритетите не са директно обвързани и подчинени на 

дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. Всеки 

приоритет се състои от набор от мерки, които определят какво точно може да се развие и 

осъществи в общината, имайки предвид нейните предимства и потенциали. Мерките се 

конкретизират още по-детайлно в Програмата за реализация на ПИРО, като могат да се 

допълват с допълнителни проекти и инициативи на общината до 2027 г. 

ПРИОРИТЕТ 1: РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА БАЗА НА МЕСТНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Това приоритетно направление включва усилията на всички заинтересовани страни в 

посока превръщане на общината в благоприятно място за инвестиции и развитие на бизнес. 

Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика е изключително важно 

по отношение на постигане на висока добавена стойност за общината, повишаване на 

доходите на населението и разкриване на нови възможности за професионална реализация 

на хората. Усилията на този приоритет са насочени именно към стимулиране на 

предприемачеството на микро, малките и средни предприятия в община Хаджидимово и 

повишаване на техния капацитет. Създаването на подходящи условия за труд цели 

задържане на хората в местните предприятия, както и създаване на нови предприятия, 

респективно нови работни места. Приоритизира се повишаването на капацитета на 

съществуващия микро, малък и среден бизнес и насърчаването на предприемачеството. 
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Необходима е модернизация по отношение на първичния сектор и подобряване на 

информираността относно възможностите за подкрепа, които се предоставят на бизнеса 

чрез грантове и помощи.  

На второ място, от особено значение е изграждането на местен капацитет за иновационни 

дейности и внедряване на нови технологии. Приоритетът акцентира и върху привличането 

на инвеститори с повишена ефективност в общината и задържането им. Използването на 

иновации от бизнеса и създаването на подходящи условия за привличане на инвестиции са  

ключови фактори за повишаване на икономическия растеж в общината.  

Развитието на туризма допълнително ще спомогне за диверсификацията на общинската 

икономика, което обосновава и необходимостта от реализирането на проекти и дейности в 

това направление. Водещ отрасъл в икономиката на  община Хаджидимово селското 

стопанство.  

Мярка 1.1: Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за стартиращите предприятия; 

Мярка 1.2: Подобряване на съществуващия местен микро и малък бизнес; 

Мярка 1.3: Повишаване инвестиционния интерес към общината. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: МОДЕРНИЗИРАНА И СЪОБРАЗЕНА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Приоритетът акцентира за подобряване на състоянието на пътната и уличната 

инфраструктура, на поддръжка на водопроводната и канализационната мрежа в община 

Хаджидимово, като се очаква това да подобри свързаността между населените места и 

териториите и да доведе до по-рационално използване на водните ресурси. Качествената и 

функционална техническа инфраструктура е основен фактор, разпространяващ процесите 

на развитие между градовете и селата и спомага за развитието на местната икономика и 

повишава инвестиционната привлекателност на общината, като същевременно създава 

удобство и подобрява качеството на живот на населението. Обновяването и доизграждането 

на местната инфраструктура е и източник за създаване на нови работни места и осигурява 

условия за равен достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Качествената и функционална техническа инфраструктура от една страна спомага за 

развитието на всички икономически отрасли, а от друга - създава удобство и подобрява 

качеството на живот на населението. Реконструкцията и модернизацията на техническата 

инфраструктура се изразява основно в подобрена транспортна свързаност, както в 
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населените места, така и между отделните селища, и подобрена водоснабдителна мрежа, 

която да задоволява потребностите на жителите на община Хаджидимово.  

Мярка 2.1: Обновяване на междуселищната пътна инфраструктура; 

Мярка 2.2: Проектиране и реконструкция на селищната пътна инфраструктура, вкл. улично 

осветление; 

Мярка 2.3: Реконструкция и изграждане на ВиК мрежи; 

Мярка 2.4: Обновяване и доизграждане на публична общинска и държавна инфраструктура,  

в т.ч. мерки за енергийна ефективност. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СФЕРА И НА 

ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

Приоритетът поставя фокус върху човешкия ресурс - подобряването на социалната, 

образователната и културната инфраструктура на територията на общината.  Социалните и 

здравните услуги са сфери, върху чието развитие ще се акцентира през програмния период 

2021-2027 г. Интегрирането в обществото на деца от уязвими социални групи е важна 

стъпка, с която се цели предоставянето на равни възможности за развитие и 

предотвратяване на социалната изолация. Грижата към възрастните и болните хора е 

неотменен ангажимент. В същото време ще се полагат усилия и за развитието и 

оптималното използване на намаляващите човешки ресурси. Ключов акцент в този 

приоритет е намаляване на равнището на безработица в общината, както и интегрирането в 

обществото на уязвимите социални групи, с което се цели предоставяне на равни 

възможности за развитие, както и предотвратяване на социалната изолация. Важна сфера 

на интервенции в този приоритет е институционално развитие за борба с бедността. 

Приоритетните дейности акцентират и върху повишаване качеството на предлаганото 

образование, социални и здравни услуги в общината, изграждане на адекватна 

инфраструктура за образование и здравеопазване, спортна и културна инфраструктура с цел 

осигуряване на по-добър здравен и културен статус на населението. Развитието на 

културната инфраструктурата се разглежда като предпоставка за развитие на туризма в 

общината. Приоритетът е насочен и към създаването на възможности за професионална 

реализация на пазара на труда от населението на община Хаджидимово, което се 

предпоставя от подобряването на знанията и уменията на работната сила, от една страна, а 

от друга чрез инвестиции в предприятията за създаването на по-качествени работни места 

и интегриране на по-голям брой хора в трудова заетост. 
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Мярка 3.1: Изграждане, обновяване и реконструкция на образователна, културна и 

религиозна инфраструктури, в т.ч. мерки за енергийна ефективност; 

Мярка 3.2: Подобряване на социалните и здравните услуги; 

Мярка 3.3: Подобряване на възможностите за практикуване и развитие на спорта; 

 Мярка 3.4: Изграждане на детски площадки; 

Мярка 3.5: Оптимално използване и развитие на човешките ресурси; 

Мярка 3.6: Повишаване на мотивацията, подобряване на достъпа до образование и 

предоставяне на обучение отговарящо на съвременните изисквания. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА, ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НАТУРИЗМА 

Приоритетното направление е насочено към подобряване на заобикалящата среда - както за 

жителите на общината - така и за нейните посетители. Обособяването на зелени площи и 

зони за отдих, управлението на отпадъците и грижата към околната среда целят 

повишаването на стандарта на живот в общината. Опазването на околната среда следва да 

бъде обвързано и с екосъобразни възможности за туризъм.  

Мярка 4.1: Облагородяване на градската среда и населените места; 

Мярка 4.2:Опазване на околната среда, екология и управление на отпадъците; 

Мярка 4.3: Развитие на туристическия потенциал. 

 

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В ДИАЛОГ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ И РАЗВИТИЕТО НА ПАРТНЬОРСТВА 

Приоритетното направление има за цел да подобри капацитета и повиши качеството на 

работа на общинската администрация. Следва управлението да се осъществява на база на 

принципите на отчетността, гражданското ангажиране, ефективността и прозрачността. За 

да се спазят принципите е необходимо да се планира интегрирано, да се обменя опит, 

гражданите да участват активно в обществено-политическия живот. Прякото участие на 

гражданското общество е гарант за правилно приоритизиране на целите, както и тяхното 

изпълнение. За да се постигнат оптимални резултати е необходимо администрацията 

постоянно да се усъвършенства, модернизира и да търси партньорства. Приоритетът има за 
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цел да повиши качеството на работа на общинската администрация за предоставянето на 

административни услуги за гражданите и бизнеса, както и да подобри нейния капацитет 

като съществен компонент на доброто управление. Включва предприемане на мерки за 

подобряване на управлението, което следва да се осъществява на база на принципите на 

отчетността, гражданското ангажиране, ефективността и прозрачността. За да се спазят 

принципите е необходимо да се планира интегрирано, да се обменя опит и информация, да 

се зачитат интересите на гражданите и на всички заинтересовани страни. Прякото участие 

на гражданското общество е гарант за правилно приоритизиране на целите, както и за 

тяхното изпълнение. Прозрачното и ефективно управление на процесите в общината е 

ключово за изграждането на обществено доверие, насърчаването на сътрудничеството, 

стимулирането на иновациите и подобряването на управлението на публичните средства. 

Мярка 5.1: Повишаване на административния капацитет и насърчаване на европейското 

партньорство; 

Мярка 5.2: Дигитализация и подобряване на административното обслужване; 

Мярка 5.3: Създаване и развитие на междуобщински партньорства  и сътрудничество и 

партньорства с всички заинтересовани страни. 

 

3.5.Програма за развитие на туризма на община Хаджидимово  

Общи положения 

Програмата за развитие на туризма в община Хаджидимово е изготвена в изпълнение на 

нормативните изисквания на Закона за туризма (чл.12, т.1) и е в съответствие с политиката 

на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, определена в ЗТ. 

Програмата е съобразена с ключовите документи от по-високо ниво, които задават насоки 

и мерки за развитие на туризма на национално и регионално ниво - Националната стратегия 

за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 и Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Югозападния район 2021-2027. 

Програмата за развитие на туризма в община Хаджидимово е основа за координирани 

съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни в общината, за усвояване 

на туристическия потенциал, съобразена е с настоящите тенденции в развитието на туризма 

и условията на икономическо развитие на страната и региона на област Благоевград.  

В основата на успешното изпълнение на Програмата е активното участие на всички 

заинтересовани от развитието на туризма институции в общината – общинска 

администрация, Общински съвет, бизнес, НПО, държавни структури, музеи, 



120 
 

специализирани училища, хотелиери, ресторантьори, образователни и културни 

институции и всички други физически и юридически лица, имащи интереси (както 

обществени, така и частни), познания, опит, технически компетенции, контакти, финансови 

и човешки ресурси, в сферата на туризма. Към заинтересованите страни се причисляват и 

целевите групи (местното население и потенциалните туристи), тъй като идеите, мненията 

и действията им са важни принос за качеството на туристическите дейности и продукти. 

Основна цел 

Основната цел на програмата се дефинира по следния начин: създаване на възможности за 

развитие на туризма в община Хаджидимово като съпътстваща алтернатива за увеличаване 

заетостта в общината и генериране на приходи и растеж на общинската икономика. 

Водещ мотив при разработване и изпълнение на програмата е обстоятелството, че 

създаването на възможност за отдих и туризъм на първо място, преди привличане на 

туристи, ще доведе до подобряване на средата на живот на местното население. 

Предпоставки 

Целта на Програмата за развитие на туризма е да определи рамката за развитие на туризма 

в община Хаджидимово чрез работа в две направления: от една страна - подобряване и 

разнообразяване на туристическия продукт в общината, а от друга - маркетинг и реклама на 

българския и международен пазар на вече готовия туристически продукт. За създаването на 

туристическия продукт следва да бъдат предприети редица действия, които са свързани със 

социализирането му, осигуряване на достъпността на туристите, както и създаване на 

условия за задържането им за поне една нощувка.   

Съгласно географското местоположение на общината, нейните природни и исторически 

дадености и потенциала и, за създаване на атрактивна за туристите дестинация следва да се 

работи в следните основни области: 

✓ Културно-историческо наследство; 

✓ Събитиен туризъм; 

✓ Развитие на селски, риболовен, еко, спортен и др. видове туризъм 

Приоритети 

Приоритет 1. Създаване на предпоставки за иницииране на предприемачеството и 

партньорството 

Мярка 1.1. Приемане на пакет от мерки за облекчаване на предприемачите (потенциалните 

инвеститори), регистрирали места за настаняване на територията на общината. 
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Мярка 1.2. Активизиране на публично - частно партньорство за реализация на инициативи 

в сферата на туризма. 

Мярка 1.3. Активизиране на партньорствата със съседни общини за реализиране на 

интегрирани проекти в областта на туризма. 

Мярка 1.4. Поддържане и изграждане на инфраструктурата, обслужваща туристическите 

обекти в общината (местни пътища, ВиК системи и др.). 

Приоритет 2. Създаване на туристически продукт 

Мярка 2.1. Поддържане и обогатяване на културния календар на общината. 

Мярка 2.2. Използване на читалищата от региона, които да бъдат генератор на идеи и 

изпълнение на дейности по представяне на традиции, обичаи и фолклор от региона. 

Мярка 2.2. Създаване на условия за краткотраен отдих в синхрон с природните условия 

(риболов, наблюдение на птици, екотуризъм). 

Мярка 2.4. Развитие на селски туризъм . 

Приоритет 3. Маркетинг и реклама на възможностите за туризъм в общината 

Мярка 3.1. Участие на туристически изложения и форуми в страната и чужбина. 

Мярка 3.2. Изработване на печатни рекламни материали за културното наследство и 

природните дадености на общината (брошури, флаери, каталози). 

Мярка 3.3. Онлайн реклама на община Хаджидимово и региона; 

Мярка 3.4. Провеждане на анализи и прогнози за развитието на туризма в общината. 

Координация и мониторинг 

Успешното реализиране на програмата включва в себе си дейности, които предполагат 

сътрудничество с различни институции, на местно, регионално и национално ниво, както и 

сътрудничество с представители на туристическия бранш. В тази връзка координацията и 

мониторинга на изпълнение на програмата следва да се извърши от специално формиран 

екип, с участие на общински служители и представители на бизнеса и тези, които са 

директно ангажирани с местата за културно-исторически и еко и селски туризъм (публични, 

неправителствени, частни организации). Ръководна роля в координационния процес следва 

да имат представителите на местната власт в община Хаджидимово. 

Като основни индикатори за проследяване изпълнението на програмата се използват 

следните: 

✓ Брой туристи/гости/посетители, посетили общината (и цел на посещението) 
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✓ Брой новосъздадени или подобрени туристически обекти/обединени туристически 

продукти 

✓ Брой нови проекти, благоприятстващи развитието на туризма 

✓ Брой изпълнени рекламно-информационни кампании 

✓ Брой участия в туристически мрежи, организации и партньорства 

✓ Брой участия в туристически семинари и изложения 

✓ Брой регистрирани туристи в местата за настаняване 

✓ Брой заети в сектор туризъм 

Резултати 

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма ще даде възможност за създаване и 

развитие на конкурентоспособен туристически продукт, способен в максимална степен да 

удовлетвори нуждите на туристите и населението на общината и да стимулира 

изграждането на ползотворни партньорства с организации от туристическия бранш. 

Очакван резултат от изпълнението на Програмата за развитие на туризма е 

позиционирането на община Хаджидимово като развиваща се дестинация със собствен 

облик и богато културно-историческо наследство. 

Програмата за развитие на туризма в община Хаджидимово е отворен и гъвкав документ, 

подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови 

потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа 

среда. 

 

4. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и 

изпълнението на ПИРО на община Хаджидимово при спазване на 

принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност  

 

Комуникационната стратегия цели стимулиране съпричастността и участието на 

населението на община Хаджидимово, структурите на гражданското общество и бизнеса, 

развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите 

страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО. 

Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано 

развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му. 
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Целите на комуникационната стратегия са: 

➢ Популяризиране на ролята на ПИРО за развитието на общината; 

➢ Осигуряване на  прозрачност в процесите на разработване и изпълнение на плана; 

➢  Повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани 

лица към процесите на планиране на общинското развитие. 

Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи: 

➢ Отчетност и публичност в дейността на общината - създаване на условия за 

провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и обективна информация, както 

и осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и 

предложения; 

➢ Защита на обществения интерес - изграждане на съпричастност в населението и 

структурите на гражданското общество към проблемите на общината и 

мотивирането им за участие в нейното управление; 

➢ Прозрачност - постигане и утвърждаване на определен информационен стандарт, 

който удовлетворява обществената потребност от публичност в дейността на 

Общината; 

➢ Ефективност и отчетност на разходите - постигане на максимални резултати с 

наличните ресурси. 

 

   За да бъдат постигнати целите на комуникационната стратегия и да се осигури 

прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество, при разработването на ПИРО 

се изпълняват следните задачи: 

➢ Идентифициране на заинтересованите страни и участниците, към които 

стратегията ще се прилага; 

➢ Формулиране на подходящи инструменти за комуникация с всяка група 

заинтересовани страни както на етапа на разработване на ПИРО, така и при неговото 

изпълнение и последващо отчитане; 

➢ Определяне на инструменти за осигуряване на прозрачност и информация; 

➢ Относно структурата, съдържанието и изпълнението на ПИРО, очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло; 

➢ Подбор на инструменти за събиране на идеи от заинтересованите лица за развитие 
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на общината, в т.ч. и потенциални проектни предложения; 

➢ Намиране на способи за привличане вниманието на заинтересованите страни и 

гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна 

гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на 

общината за подготовката и реализация на плана. 

За изпълнение н комуникационна стратегия кметът на Общината създава необходимата 

организация и отговорници за прилагането й. За осигуряване на одитна следа от 

изпълнението на комуникационната стратегия, цялата информация и документация от 

проведени медийни прояви, публични мероприятия, публикации и пр., се съхраняват в 

общината.  

Заинтересованите страни са лица или групи, които могат да се възползват от 

прилагането, изпълнението и резултатите на ПИРО. Широкият набор от мерки, които се 

обхващат в ПИРО и проектите, които следва да бъдат реализирани, оказват влияние върху 

различни групи с различни интереси. В зависимост от конкретната ситуация (проект), 

заинтересованите страни могат да включват: представители на бизнеса (работодатели) 

инвеститори; професионални асоциации и браншови организации; неправителствени 

организации; местни общности; граждански сдружения и др. За целите на разработване и 

прилагане ПИРО е изготвен списък от заинтересовани страни, който съответства на 

следните разбирания: 

➢ Съгласно ППЗРР (Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие) 

„ПИРО се съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите 

и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически 

лица, имащи отношение към развитието на общината “; 

➢ Потенциалните бенефициенти по програмите, финансиране от ЕС и други донорски 

организации следва да оказват пряко влияние върху разработването на 

стратегическата част на плана, т.е. бъдещото развитие на общината; 

➢ Потенциалните ползватели на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат 

на изпълнението на ПИРО, могат да оказват индиректно влияние. 

Съгласно горните разбирания, пряко или непряко влияние върху подготовката и 

реализацията на ПИРО могат да окажат следните лица и групи: 

➢ Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски 

производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския 

закон (микро предприятия, МСП, ключови инвеститори на територията на 

общината), представители на обединения и сдружения на бизнеса; 
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➢ Представители на структурите на гражданското общество, в това число: 

НПО, читалища, спортни клубове, туристически дружества, настоятелства и 

др. физически лица; 

➢ Представители на публичната и местната власт, в това число областната 

администрация, общински съветници, кметски наместници. 

➢ Представители на образователни институции, социални заведения и др. 

➢ Представителите на експлоатационни компании. 

На базата на така определение групи се създава база данни (регистър), в която се 

описват конкретните лица и представляващи. Следва да се подчертае, че в нея са поместени 

само тези групи от заинтересовани лица, които могат да окажат пряко влияние върху процеса 

на разработване и изпълнение на ПИРО. Тя обхваща следните основни групи: 

➢ Работна група за изготвянето на ПИРО; 

➢ НПО; 

➢ Бизнес; 

➢ Общински съветници; 

➢ Медии; 

➢ Експерти - общинска администрация; 

➢ Кметове на населени места; 

➢ Училища и детски градини; 

➢ Читалища, музеи и други културни институции; 

➢ Граждани; 

➢ Представители на съседни общини - потенциални партньори за интегрирани 

проекти. 

 

Настоящата стратегия се прилага на няколко нива: 

➢ Общи комуникационни дейности по етапите на подготовка, разработване, прилагане 

и изпълнение на ПИРО. Обхващат дейности, които се осъществяват на определени 

ключови етапи при изготвянето и изпълнението на ПИРО. При тях се използват 

единни комуникационни канали и средства, чиято цел е да ангажират максимално 

много заинтересовани лица. 

➢ Конкретни комуникационни дейности, насочени към определените целевите групи. 

Обхващат дейности, които са насочени към определена целева група и използват 

най-подходящите за нея комуникационни средства и/или канали. 

Дейности в процеса на разработване и приемане на ПИРО: 

Подбора и начина на реализиране на дейностите в процеса на разработване и 

приемане на ПИРО са основополагащи за определяне на бъдещето развитие на Общината в 
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периода 2021-2027 г., включително определянето на екологични, социални, икономически 

политики на местно ниво. В този смисъл комуникацията между Общината и всички 

заинтересовани  страни трябва да бъде синхронизирана, за да се стимулира подхода 

„отдолу- нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие, възможните 

решения и за генериране на идеи. В рамките на този етап се реализират редица дейности,  

вкл.  експертни срещи и становища, работни групи, фокус групи, публичните обсъждания, 

които се случват в рамките на разработване на ПИРО.  

Комуникационните дейности са тези дейности, които ще се осъществят по 

дефинираните комуникационни канали. За целите на настоящата стратегия те са групирани 

според канала, по който ще бъдат осъществявани. 

Комуникационен канал Комуникационна дейност 

Електронни медии 
Медийни участия,  интервюта, аудио и видео клипове, 

банери, публикуване на анкети и форми за обратна 

връзка. 

Печатни медии 
Платени публикации, репортажи, интервюта, банери, 

обявления. 

Социални медии (мрежи) 

Активно споделяне на информация за ПИРО и 

съпътстващите го дейности. Публикуване на видео 

съдържание от публични обсъждания, на гражданите. 

Общински информационен център/ 

Областен информационен център 
Популяризиране на процеса на изготвяне на ПИРО чрез 

публикуване на съобщения и анкети на страницата си. 

Директна комуникация 

Организиране на събития: информационни дни, кръгли 

маси, публични обсъждания, изложения, 

информационни кампании, семинари за журналисти и 

др. 

 

Изборът на комуникационни средства и дейности при прилагането на настоящата стратегия 

следва да са съобразени със спецификата на посланията, характеристиката на целевата 

група - реципиент на посланието, възможност за използване на интегриран комуникационен 

микс. 
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Примерни дейности спрямо целевите групи 

Целева група            Дейност 

Работна група Директна комуникация с избрания изпълнител за разработване 

на ПИРО. 

НПО 

Публикуване на официална информация на уебсайта на 

Общината; споделяне на публикации в социалните мрежи; 

организиране на събития (публични обсъждания, фокус-групи); 

директна комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; 

предоставяне на анкети за проучване на мнението. 

Целева група                   Дейност 

 

Бизнес 

Публикуване на официална информация на уебсайта на 

Общината; споделяне на публикации в социалните мрежи; 

организиране на събития (публични обсъждания, фокус-групи); 

директна комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; 

предоставяне на анкети за проучване на мнението. 

Общински съветници 
Директна комуникация (изпращане на покани за публични 

обсъждания, фокус-групи), предоставяне на анкети за проучване 

на мнението. 

Медии 

Участие в предавания, репортажи, даване на интервюта, 

списване на текстове за платени публикации, покани за участие 

(отразяване) на публични събития, директна комуникация чрез 

изпращане на имейли. 

Експерти - общинска 

администрация 

Директна комуникация между работната група и експертите в 

Общинска администрация. 

Кметове на населени места 
Директна комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; 

предоставяне на анкети за проучване на мнението им. 
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Училища и детски градини 

Публикуване на официална информация на уебсайта на 

Общината; споделяне на публикации в социалните мрежи; 

организиране на събития (публични обсъждания, фокус - групи); 

директна комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; 

предоставяне на анкети за проучване на мнението. 

Читалища, музеи и други 

културни институции 

Публикуване на официална информация на уебсайта на 

Общината; споделяне на публикации в социалните мрежи; 

организиране на събития (публични обсъждания, кръгли маси); 

директна комуникация чрез изпращане на имейл-съобщения; 

предоставяне на анкети за проучване на мнението; 

Граждани 

Публикуване на официална информация на уебсайта на 

Общината; споделяне на публикации в социалните мрежи; 

организиране на събития (публични обсъждания, фокус-групи); 

предоставяне на анкети за проучване на мнението, изготвяне на 

информационни и рекламни материали (бюлетини, брошури, 

банери и др.);  

 

Съседни общини - 

потенциални партньори за 

интегрирани проекти 

Публикуване на официална информация на уебсайта на 

Общината; споделяне на публикации в социалните мрежи; 

организиране на събития (публични обсъждания, фокус-групи); 

предоставяне на анкети за проучване на мнението; 

информационни кампании; директно изпращане на имейли (за 

тези, които са предоставили контакт). 

 

Чрез прилагането на  метода „обществен форум“ се постига обединяване на 

различни групи граждани, организации и институции в обсъждането на важни местни 

проблеми и постигане на консенсус за тяхното решаване. Форумът се инициира като открит, 

безпристрастен и прозрачен процес. За участие се поканват представители на всички 

заинтересовани страни в общината. Периодично заинтересованите страни, посредством 

каналите за комуникация, се информират за напредъка по изготвянето на ПИРО и се 

насърчават за предоставяне на мнения и становища по него. За осигуряване на публичност 

и прозрачност на взетите решения всички предложения, отправени в хода на разработването 

на ПИРО, се систематизират в табличен вид и ако са отхвърлени се пишат мотивите за това. 

При приемането на ПИРО от изключителна важност е той да бъде одобрен от всички 

заинтересовани лица. Акцентът е поставен върху общинските съветници, които следва да 
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са напълно убедени, че приемат качествен документ, определящ бъдещето устойчиво 

развитие на общината. Поради тази причина на този етап изготвеният проект на ПИРО се 

изпраща директно на всички общински съветници за запознаване и финални бележки.  

След приемането му от Общински съвет, ПИРО се изпраща до Областния съвет за 

развитие за справка. 

Дейности при изпълнение на ПИРО: 

В периода на изпълнение на ПИРО се предвижда всяка година да се изготвя годишен 

доклад за изпълнението му. С оглед популяризиране на процеса и резултатите, годишният 

доклад се публикува на страницата на Общината за запознаване на всички заинтересовани 

лица. 

За осигуряването на по-широка публичност е допустимо изготвянето на резюме и 

подбор на ключови проекти - изпълнени и/или в процес на изпълнение, за които да се 

публикува информация в печатни и електронни медии. 

Чрез изпълнението на програмата за реализация, периодично се правят публикации, 

в социалните мрежи, електронни и/или печатни издания за напредък на ПИРО. 

 

В рамките на изготвянето на ПИРО на община Хаджидимово е направено анкетно 

проучване, проведени са фокус групи и публично обсъждане. Всички дейности са 

реализирани с цел гарантиране на публичност и прозрачност, както и осигуряване на 

участие на всички заинтересовани страни. 

 

5. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с 

други общини-приоритетни зони за въздействие.  

По дефиниция „Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е 

пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове“. Съгласно класификацията, използвана в АНКПР гр. 

Хаджидимово е класифициран като център от 5-то йерархично ниво, което според 

Методическите указания на МРРБ не налага задължително дефиниране на зони за 

въздействие и такива не са определени в ПИРО. Към момента на разработване на ПИРО не 

е изготвен ОУП на общината. 
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6. Програма за реализация на ПИРО на община Хаджидимово и 

описание на интегрирания подход за развитие 

6.1.Същност на Програмата за реализация 

ПИРО Хаджидимово е основен стратегически документ на община Хаджидимово относно 

политиката за постигане на устойчиво интегрирано регионално и пространствено развитие. 

Програмата за реализация на ПИРО е тази част от плана, която конкретизира начина, 

практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на 

развитието на общината. Програмата е средството, чрез което се постигат целите. 

Програмата за реализация на ПИРО има оперативен характер и нейна задача е, на основата 

на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури 

съгласуваност на предимствата и потенциалите на община Хаджидимово и необходимите 

ресурси за оползотворяването им и за реализация на плана, като използва по най-ефективен 

начин възможностите за финансиране, институционална подкрепа и механизмите на 

партньорство.  

Структурата на програмата за реализация на ПИРО Хаджидимово включва проектните идеи 

на общината в периода 2021-2027 г., подредени по съответните цели и приоритети на плана.  

Включените в програмата проекти и мерки са реално планирани към момента на изготвяне 

на ПИРО дейности и поети ангажименти от страна на община Хаджидимово и нейните 

партньори, реално приложими и постижими в 7-годишния период до 2027 г. и обвързани с 

мнението на заинтересованите страни, изразено в проведените анкетно проучване, фокус-

групи и обществено обсъждане. Въпреки че Програмата за реализация има многогодишен 

характер, съгласно чл.22, ал.1, т.4 от ППЗРР, тя може да бъде актуализирана периодично в 

зависимост от условията и прогнозите за реализацията на плана, с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при неговото изпълнение и за постигане целите и приоритетите 

за развитие на общината. 

Предвидените интервенции и проекти в Програмата за реализация на община Хаджидимово 

подлежат на финансиране със собствени средства на общината, със средства от фондовете 

на ЕС, заеми, от публично-частни партньорства и др. източници, като са посочени и 

отговорните структури за изпълнението на проектите и времето за реализация на проектите. 

Идентифицирани са и мерки, за които не е необходим финансов ресурс. По този начин се 

осигурява стабилна основа за изпълнение на плана. Посочените финансови източници са 

индикативни и актуални към момента на изготвяне на ПИРО, поради факта, че 

европейските програми за програмния период 2021-2027 все още са в процес на 

разработване. Това би могло да наложи нейна последваща актуализация, което, както е 
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посочено по-горе, е регламентирано законово (напр. при изменение на бюджета на 

общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от ЕС; при наличие на 

нови проекти). Актуализацията се извършва при спазване на принципите на партньорство. 

 

 

6.2.Описание на интегрирания подход за развитие 

Програмата за реализация, както и стратегическите цели и мерки за развитие на община 

Хаджидимово, е изготвена при прилагане на интегрирания подход в планирането и 

програмирането, съгласно Методическите указания на МРРБ. Прилагането на интегрирания 

подход има за цел предотвратяване на появата на социални и териториални различия, чрез 

по-добра съгласуваност между отделните участници в планирането и управлението на 

територията. За постигане на интегрирания подход на развитие на общинската територия е 

приложена най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, 

политики), които е планирано да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на 

заложените цели и приоритети в стратегическата рамка на плана. 

Съгласно регламентите на ЕС за новия програмен период 2021-2027 интегрираният подход 

се явява механизъм за балансирано развитие на територията. Интегрираният подход 

означава по-добра координация на секторните политики на всички нива – в случая на 

нивото на общината, в условията на тясно сътрудничество между общината, бизнеса и 

обществеността.  

Стратегическите цели и приоритети на община Хаджидимово и планираните в Програмата 

за реализация мерки и проекти за нейното изпълнение имат конкретно пространствено 

измерение и са разработени в единството и обвързаност, като всеки от приоритетите води 

до изпълнението на стратегическите цели на плана. По този начин се очаква планираните 

мерки да достигнат до всички населени места в общината и до всички граждани и да се 

осигури равен достъп до образование, заетост, здравеопазване, социални и културни услуги. 

Проектите и мерките произтичат логически от изведените тенденции от социално-

икономическия анализ на общината и се основават на реалните проблеми и предимства на 

територията. Мерките за развитие на инфраструктурата, заетостта, за подобряване 

качеството на околната среда и множеството социални елементи си взаимодействат, за да 

окажат влияние на икономическото развитие в общината, разглеждана като една територия. 

По този начин прилагането на интегрирания подход в планиране развитието на община 

Хаджидимово предполага създаването на важни вторични ефекти.  



132 
 

Реализирането на стратегията за развитие е предвидено да се осъществи в партньорство 

чрез интегрирането на усилията на общината, възможностите на бизнеса и предложенията 

на местната общественост, което ще доведе със себе си ефекта на подобрение на условията 

на живот в община Хаджидимово като цяло и задържане на младите хора в общината. 

Интегрирането на различните аспекти на териториалното развитие предполага премахване 

на препятствията в областта на етническата и социална интеграция в общината. Общата цел 

е да се постигне справедливост и ефективност от приложението на ПИРО за цялата 

територия.  

В условията на прилагането на интегрирания подход, стратегията за развитие на община 

Хаджидимово е определена въз основа на предизвикателствата, пред които е изправена 

общината и нейната специфика, но е отчетена и стратегията за развитие на Югозападния 

район като цяло, от който е част общината, както и стратегиите и потенциалите на съседните 

общини  по отношение на взаимното влияние и използване на техните взаимодействия. 

Програмата за реализация е неразделна част от ПИРО и е представена в Приложение 1.  

Индикативният списък на важни за общината проекти (Приложение 1-А), които са 

включени в ПИРО, включва проекти, които са от по-голяма важност за развитието на 

община Хаджидимово и за постигане целите на плана и е част от Програмата за реализация. 

 

6.3.Индикативна финансова таблица 

Индикативната финансова таблица (Приложение 2) представлява обща оценка на 

необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва финансовата рамка 

на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в 

местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, 

подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за реализацията на плана включват 

всички планирани средства за реализацията на идентифицираните за развитието на 

общината мерки и проектни идеи. В този смисъл индикативната финансова таблица 

включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) 

за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии 

(трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат 

реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 

2027 г., в съответствие с приоритетите и целите на ПИРО. Общата сума на посочените 

финансови ресурси, включително по отделните приоритети, е индикативна и може да 

претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на 

приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и 
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оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация 

с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 

 

7. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска 

от бедствия  

7.1.Специфика на изменението на климата 

Изменението на климата е едно от най-сложните предизвикателства, с което се сблъскват 

държавите и обществата в последните години и десетилетия. Изменението се отнася до 

„промяна в климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя 

състава на глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на 

климата, наблюдавана в сравними периоди от време.“3 

 

7.2.Основни принципи при планиране на интегрирането на екологичните цели на 

местно ниво 

В процеса на планирането на стратегията за развитие на община Хаджидимово се спазват 

няколко основни принципа по отношение интегрирането на екологичните цели:  

✓ „Мисли глобално, действай локално” - интегрирането на цели в планирането на 

местното развитие отразява съществуващите специфични проблеми, възможности и 

ресурси на общината в контекста на глобалните проблеми по опазване на околната 

среда и устойчивото развитие  

✓ Реалистичност и ефективност - планиране на изпълними приоритети и мерки за 

тяхното постигане в рамките на периода за действие на ПИРО  

✓ Ресурсна обезпеченост – планираните мерки, дейности и проекти са съобразени с 

възможностите за финансиране, ресурсната обезпеченост, законодателните норми и 

ограничения, наличните капацитет и компетенции на местно ниво. 

 

 
3 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за Република България 



134 
 

7.3.Общи действия на европейско и национално ниво по отношение на климата 

Европейската политика за сближаване има за цел постигане на устойчиво балансирано 

развитие на регионите и на тяхното население, при което се удовлетворяват нуждите на 

настоящето без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват 

своите нужди. Устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и 

екологичен и следва да се прилага като отделна, хоризонтална, политика и да бъде водещият 

принцип при вземането на решения на всички нива – европейско, национално, регионално 

и местно. 

Предотвратяването на неблагоприятното влияние на климатичните промени и 

смекчаването на последиците от тях е неразделна част от устойчивото развитие на 

териториите. Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са 

заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да се преодолеят тези 

предизвикателства, ЕС утвърждава Европейски зелен пакт, който представлява пътна карта 

за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС.  

Устойчивото развитие може да се осъществи при превръщане на климатичните и 

екологичните предизвикателства във възможности във всички области на политиката. 

Новата стратегия за растеж на Европа (Европейският зелен пакт) е насочена към 

превръщането на ЕС в справедливо общество с модерна и ефективно използваща ресурсите 

и конкурентоспособна икономика, в която: 

✓ до 2050 г. няма нетни емисии на парникови газове; 

✓ икономическият растеж не зависи от използването на ресурси; 

✓ никое лице или регион не са пренебрегнати. 

Стремежът е Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата 

континент. За постигането на тази цел са необходими действия във всички сектори на 

икономиката: инвестиране в екологосъобразни технологии; подкрепа на иновациите в 

промишлеността; въвеждане на по-чисти, по-евтини и по-здравословни форми на частен и 

обществен транспорт; декарбонизация на енергийния сектор; подобряване на енергийната 

ефективност на сградите; работа с международни партньори за подобряване на 

екологичните стандарти в световен мащаб. 

На национално ниво, през 2019 г. Министерският съвет прие Национална стратегия за 

адаптация към изменението на климата и План за действие с хоризонт 2030 година, която 

отразява новия контекст на политиките, свързани с климатичните промени. В документa са 

очертани целите, приоритетите, мерките за ограничаване на изменението на климата и 

адаптацията към настъпващите промени за цялата икономика и на секторно ниво, като 
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включените сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, 

„Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и 

„Води“.  Националната стратегия за адаптация към изменението на климата дефинира 

възможни мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за 

подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите 

системи към неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от 

изменението на климата. 

В Националната стратегия за адаптация към изменението на климата са характеризирани 

следните климатичните особености и промени в България: 

✓ България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към 

изменението на климата; 

✓ Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни 

валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша, които 

следват тенденция към увеличаване на честотата; 

✓ Налице са икономически загуби от бедствия, свързани с метеорологични и 

климатични условия; 

✓ Очаква се биологичното разнообразие, сухоземните и водните екосистеми, както и 

секторите на водните ресурси, селското стопанство и горското стопанство да бъдат 

засегнати от климатичните промени 

✓ Рискът е по-голям за сегментите на обществото и бизнеса, които са по-малко 

подготвени и по-уязвими. 

Националното законодателство регламентира българските задължения чрез Закона за 

ограничаване изменението на климата, чиято основна цел е „да гарантира намаляване на 

емисиите на парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване 

изменението на климата и да осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация 

към климатичните промени“. Законът посочва хоризонталните мерки, които водят до 

намаляване емисиите на парникови газове: 

✓ повишаване на енергийната ефективност; 

✓ увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, 

както и за покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за 

производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; улавяне и 

оползотворяване на метан; 
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✓ разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират 

повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от 

възобновяеми източници; 

✓ образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на 

административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по 

ограничаване изменението на климата; 

✓ повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с 

изменението на климата; 

✓ разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата. 

Законът за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени, 

тъй като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, 

мониторинг и управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване 

на политиките в областта на околната среда (вкл. политиките в областта на климата и 

биологичното разнообразие) в други сектори. Държавната политика по опазване на 

околната среда се интегрира в секторните политики - транспорт, енергетика, строителство, 

селско стопанство, туризъм, промишленост, образование и други.  

 

7.4.Потенциални рискове пред община Хаджидимово, свързани с изменението на 

климата 

Едни от потенциалните рискове, пред които е изправена община Хаджидимово в 

следващите години, в резултат от изменението на климата са свързани с: 

✓ Увреждане на селскостопанските култури и животновъдството, вследствие на 

екстремни метеорологични явления и постепенни промени в климата, които могат 

да доведат до загуби на добиви; 

✓ Загуба на биологично разнообразие и промени в екосистемите, които биха могли да 

окажат въздействие върху отглеждането на растения и животни; 

✓ Използването на дървесина като евтин енергиен източник също е уязвимо от ефекта 

на климатичните промени върху горите; 

✓ Повишен риск от увреждане на културно-историческите обекти; 

✓ Поради недостатъчно водоснабдяване и лошо качество на водата, може да бъде 

застрашено здравето на населението; 
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✓ Основно предизвикателство е извършването на преход от традиционните 

изчерпаеми и невъзобновяеми енергийни източници към възобновяеми 

енергоизточници (вятърна, слънчева електроенергия). 

 

7.5.Общи хоризонтални мерки, свързани с изменението на климата 

Планирането и реализирането на хоризонтални мерки и дейности, свързани с изменението 

на климата, често попадат в една от двете стратегии:  

✓ Мерки за ограничаване изменението на климата – предприемане на превантивни 

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 

допринасящо за парниковия ефект 

✓ Мерки за адаптация към изменението на климата – предприемане на мерки за 

предвиждане на неблагоприятните социални и икономически последици, свързани с 

климатичните изменения, за преодоляване или минимизиране на възникналите 

щети, мерки за идентифициране на възможностите, появили се вследствие 

климатичните изменения. 

Първият тип мерки са свързани, на първо място, с анализ и оценка на антропогенните 

фактори, които водят до увеличение на вредните емисии на парникови газове, и на второ 

място, с необходимите превантивни действия, които да неутрализират източниците на 

вредни емисии. 

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата, като 

необходимо е да се прилагат мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, 

но и предхождат появата на бъдещи щети. Мерките за адаптация са и начин за разглеждане 

на климатичните изменения като възможност и позволяват преразглеждането и 

преоткриването на по-слабо използвани потенциали, стимулиращи устойчивото развитие. 

 

7.6.Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата и принос на 

ПИРО за изпълнение на действията по отношение на климата 

Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена 

местност, в зависимост от географското й положение. Изменението се отнася до „промяна 

в климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на 



138 
 

глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата, 

наблюдавана в сравними периоди от време “ .4 

Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на климатичните 

промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно покачване на 

средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните 

парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос 

за общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от сектор 

„Транспорт“. Други два сектора - „Бит и услуги“  и „Отпадъци“ - също имат значителна 

роля за формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на 

нарастване на емисиите от тях, дължащо се на повишения стандарт на живот, довеждащ до 

по-голяма енергийна консумация и отделяне на повече отпадъци от различни продукти и 

активности. 

Изключително важна част в процеса на интегриране на европейските и национални 

политики за опазване на околната среда е планирането и предприемането на действия от 

органите на местно ниво, които да залегнат в стратегическите документи на местно ниво. 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и Планът за действие 

към нея дава основните насоки за мерки, които да се включат в стратегическите документи 

на общините, в този смисъл и в ПИРО Хаджидимово. Интегрирането на мерки за адаптация 

към климатичните промени в ПИРО Хаджидимово е съгласувано и с Програмата за 

опазване на околната среда на общината за периода 2017-2020 г.  

Във връзка със  законодателната рамка на действията по отношение на климата, Република 

България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата 

(РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково международно 

споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.). Това задължава 

България да се стреми към следното: 

• Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата; 

• Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-

икономическото развитие; 

• Насърчаване на научните изследвания, свързани с въвеждането на ниско въглеродна 

икономика; 

• Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и 

предизвикателства. 

 
4 Национала стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за Р България. 
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• На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за 

справянето с изменението на климата. 

Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез Закона за 

ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя неговата основна 

цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като основен елемент в 

политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури дългосрочното 

планиране на мерките за адаптация към климатичните промени“. 

Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване емисиите 

на парникови газове: 

• Повишаване на енергийната ефективност; 

• Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници; 

• Улавяне и оползотворяване на метан; 

• Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването; 

• Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии; 

• Насърчаване използването на обществен транспорт; 

• Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна 

„зелена“ икономика; 

• Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична 

политика; 

• Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на 

климата. 

Законът за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени, 

тъй като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, 

мониторинг и управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване 

на политиките в областта на околната среда (включително политиките в областта на 

климата и биологичното разнообразие) в други сектори. 

Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно планиране и 

реализиране на мерки и дейности свързани с изменението на климата. Общите 

хоризонтални мерки са два основни вида: 

• Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни 

мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, 

допринасящо за парниковия ефект); 
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• Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, 

свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически 

последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите 

щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните 

изменения). 

Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които 

довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите 

превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо 

е да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите, 

зависими от заменените енергийни източници. 

Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките за 

адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси, 

застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат 

мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на 

бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане 

на климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения 

позволяват преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани 

потенциали, стимулиращи устойчиво развитие. 

Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегическа и законова рамка 

позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят 

политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Хаджидимово в периода 

2021¬2027 година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и 

водите Трети национален план за действие по изменение на климата. 

От гледна точка на финансирането на заложените мерки и дейности, ще се използват 

средства от националния бюджет, собствени средства и средства от фондовете на ЕС, или 

други финансови механизми, насочени към финансиране на адаптацията към изменението 

на климата. 

Разработването на ПИРО Хаджидимово се основава на разумни и реалистични 

предложения за решаване на проблемите, като се отчита спецификата на територията за 

реализиране на потенциалите едновременно в социалната, икономическата и екологичната 

сфера. Екологичната проблематика е неразделна част от аналитичната и стратегическата 

част на плана – описано е състоянието на околната среда с фокус върху компонентите на 

околната среда и управлението на отпадъците в общината и са посочени най-важните 

проблеми и рискове за състоянието на околната среда на територията на община 
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Хаджидимово. Екологията и опазването на околната среда са пряко застъпени и в 

стратегическата част на ПИРО Хаджидимово  - по-специално в мярката 4.3 — Екология и 

управление на отпадъците към Приоритет 4 „Подобряване на жизнената среда, опазване 

околната среда и развитие на туризма“. 

Таблица 34. Принос на ПИРО Хаджидимово за изпълнение действията по отношение 

на климата, включени в Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата и Плана за действие към нея 

Цели на Национална 

стратегия за АИК 

Дейности, приложими на общинско ниво Принос на стратегията за 

развитие на общината за 

изпълнение на целите 

Сектор „Селско стопанство“ 

Устойчиво управление на 

селско-стопанските 

практики за адаптиране 

към изменението на 

климата 

✓ Инвестиции в земеделски стопанства; 

✓ Подобряване на контрола на вредителите и 

болестите; 

✓ Подпомагане участието на местните 

производители в изложения и панаири 

✓ Опазване на съществуващите и обособяване на 

нови екологични култури 

 

Приоритет 1. Растеж и 

развитие на икономиката на 

база на местния потенциал 

Мярка 1.2: Подобряване на 

съществуващия местен 

микро и малък бизнес; 

Приоритет 4: 

Подобряване на жизнената 

среда, опазване околната 

среда и развитие на туризма 

Мярка 4.2: Екология и 

управление на отпадъците; 

Приоритет  5:  

Добро управление чрез 

подобряване на 

административния 

капацитет в диалог със 

заинтересованите страни и 

Мярка 5.3: Създаване и 

развитие на междуобщински 

партньорства  и 

сътрудничество и 

партньорства с всички 

заинтересовани страни. 

Насърчаване на капацитета 

за адаптиране  и 

осведоменост в 

селскостопанския сектор 

✓ Подобряване на осведомеността за 

измененията на климата и съществуващите 

практики за борба с климатичните промени 

сред местните земеделски производители 

Насърчаване на научните 

изследвания и иновациите 

за адаптиране към 

изменението на климата 

✓ Разработване на информационни системи за 

климата и системи за ранно предупреждение 

Укрепване на политиката и 

правната рамка за 

адаптиране в 

селскостопанския сектор 

✓ Разработване на общински планове и програми 

за развитие на селското стопанство 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 
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Подобряване управлението 

на екосистемите 

✓ Адаптиране на местните планове и програми 

към стратегическите документи и 

законодателство относно биологичното 

разнообразие; разработване на общински план 

за опазване на биологичното разнообразие 

Приоритет 4: 

Подобряване на жизнената 

среда, опазване околната 

среда и развитие на туризма 

Мярка 4.2: Екология и 

управление на отпадъците; 

Приоритет  5:  

Добро управление чрез 

подобряване на 

административния 

капацитет в диалог със 

заинтересованите страни и 

развитието на партньорства  

Мярка 5.1: Повишаване на 

административния 

капацитет и насърчаване на 

европейското партньорство; 

Подобряване на 

управлението на знанията и 

комуникацията между 

заинтересованите страни за 

адаптация 

✓ Насърчаване на екосистемно мислене, вкл. на 

учащите 

✓ Изготвяне на информация за местната 

общественост за защитените територии и зони 

в общината 

Създаване на  пространство 

за биоразнообразие и 

екосистеми 

----- 

Устойчиво използване на 

регулиращите и културните 

екосистемни услуги за 

адаптация 

✓ Възстановяване на екосистемите 

 

Сектор „Енергетика“ 

Изграждане на 

институционален 

капацитет, познаване и 

използване на данните за 

адаптиране 

----- Приоритет  5:  

Добро управление чрез 

подобряване на 

административния 

капацитет в диалог със 

заинтересованите страни и 

развитието на партньорства  

Мярка 5.1: Повишаване на 

административния 

капацитет и насърчаване на 

европейското партньорство; 

 

Развитие на социалната 

сфера и на човешкия 

потенциал 

Мярка 3.1: 

Изграждане,обновяване и 

реконструкция на 

образователна, културна и 

религиозна инфраструктури, 

Интегриране  на 

съображенията за 

изменението на климата в 

политиките, плановете и 

финансовите механизми в 

енергийния сектор 

✓ Включване на мерки за енергийна ефективност 

и устойчивост към климата в плановете и 

програмите на общината 

 

Включване на 

устойчивостта  към  

климата в проектирането и 

инженеринга 

✓ Включване на мерки за енергийна ефективност 

в големите инфраструктурни проекти на 

общината 

✓ Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

в публични сгради  

Укрепване   устойчивостта 

на енергийните доставки 

✓ Предприемане на допълнителни усилия за 

мотивиране на крайните потребители на 

енергия за осъществяване на мерки за 
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спестяване на енергия (домакинства и 

промишленост) 

 

в т.ч. мерки за енергийна 

ефективност; 

 

Сектор „Гори“ 

Подобряване базата от 

знания и осведоменост за 

адаптиране към 

изменението на климата 

----- Приоритет 4: 

Подобряване на жизнената 

среда, опазване околната 

среда и развитие на туризма 

Мярка 4.2:Опазване на 

околната среда, екология и 

управление на отпадъците; 

Подобряване и защита на 

горските ресурси 

✓ Съхраняване и укрепване на съществуващия 

горски ресурс 

✓ Възстановяване на горски територии, засегнати 

от природни нарушения 

✓ Залесяване на незалесени територии с цел 

подобряване защитните функции на гората 

✓ Изграждане на система за ранно откриване и 

превенция на горски пожари и реагиране на тях 

и на други природни бедствия 

Подобряване на 

потенциала за устойчиво 

използване на горските 

ресурси 

✓ Разширяване използването на дървесината като 

строителен материал 

Сектор „Човешко здраве“ 

Подобряване управлението 

за адаптиране 

✓ Разработване на мерки, насочени към 

адаптиране на обществеността към 

климатичните промени; 

✓ Идентифициране на групи от населението, 

които са уязвими към климатичните промени 

Приоритет  5:  

Добро управление чрез 

подобряване на 

административния 

капацитет в диалог със 

заинтересованите страни и 

развитието на партньорства  

Мярка 5.1: Повишаване на 

административния 

капацитет и насърчаване на 

европейското партньорство; 

Мярка 5.2: Дигитализация и 

подобряване на 

административното 

обслужване; 

Създаване на база от 

знания и осведоменост за 

адаптацията 

✓ Повишаване на публичната информираност и 

ангажираност относно екологичните въпроси 

✓ Разработване на информация за 

обществеността за ранно предупреждение за 

ефекта от климатичните промени върху 

човешкото здраве 

 

Адаптиране на външната 

среда за намаляване 

въздействията на 

----- 
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изменението на климата 

върху здравето 

Сектор „Туризъм“ 

Включване на 

адаптирането към 

изменението на климата в 

разработването на 

политики и правната рамка 

за туристическия сектор 

✓ Изготвяне на мерки, насочени към 

адаптирането на туристическия отрасъл в 

общината към климатичните промени 

 

Приоритет 4: 

Подобряване на жизнената 

среда, опазване околната 

среда и развитие на туризма. 

Мярка 4.3: Развитие на 

туристическия потенциал. 

капацитет и насърчаване на 

европейското партньорство; 

 

Приоритет  5:  

Добро управление чрез 

подобряване на 

административния 

капацитет в диалог със 

заинтересованите страни и 

развитието на партньорства  

Мярка 5.1: Повишаване на 

административния 

 

Подобряване 

осведомеността и базата от 

знания за адаптиране към 

изменението на климата в 

туристическия сектор 

✓ По-широко разпространение на знания за АИК, 

за да достигнат до местните предприемачи в 

туризма. 

✓ Разработване на брошури и други материали 

(включително интернет и други медии), които 

да обясняват на собствениците на 

туристическия бизнес как промените в климата 

засягат техния бизнес. 

Изграждане на капацитет 

за адаптиране в 

туристическия сектор 

----- 

Разработване на конкретни 

действия за адаптация на 

туристическия сектор 

✓ Развитие на алтернативни форми на туризъм и 

идентифициране на нови туристически 

сектори 

Сектор „Транспорт“ 

Изграждане на 

институционален 

капацитет и база от знания 

в транспортния сектор 

----- Приоритет 2: 

Модернизирана и 

съобразена с потребностите 

н населението и 

икономиката техническа 

инфраструктура 

Мярка 2.1: Обновяване на 

междуселищната пътна 

инфраструктура; 

Мярка 2.2: Проектиране и 

реконструкция на селищната 

Включване на 

съображенията за 

адаптиране към 

изменението на климата в 

ключови процеси на 

планиране и вземане на 

решения 

✓ Разработване и внедряване на мерки за 

укрепване на транспортната мрежи към 

екстремни климатични събития в проектите за 

рехабилитация на общинската пътна мрежа. 
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пътна инфраструктура, вкл. 

улично осветление; 

Сектор „Градска среда“ 

Подобряване  на 

политическата и правната 

рамка за включване на 

адаптацията към 

изменението на климата 

✓ Включване на АИК в политиките за местно 

развитие (вкл.в ПИРО, ОУП и ПУП) 

✓ Прилагане на общите принципи и изисквания, 

свързани с изменението на климата, в 

секторните документи на общината 

✓ Подобряване на надзора на строителството и 

поддръжката, мониторинга и контрола от 

страна на компетентните органи (устойчиво 

строителство). 

Приоритет  5:  

Добро управление чрез 

подобряване на 

административния 

капацитет в диалог със 

заинтересованите страни и 

развитието на партньорства  

Мярка 5.1: Повишаване на 

административния 

капацитет и насърчаване на 

европейското партньорство; 

Приоритет 1: 

Растеж и развитие на база на 

местния потенциал  

Мярка 1.1: Насърчаване на 

предприемачеството и 

подкрепа за стартиращите 

предприятия; 

Приоритет 4: 

Подобряване на жизнената 

среда, опазване околната 

среда и развитие на туризма 

Мярка 4.1: Облагородяване 

на градската среда и 

населените места; 

Приоритет 3: 

Развитие на социалната и 

образователната сфера и на 

човешкия потенциал 

Мярка 3.1: Изграждане, 

обновяване и реконструкция 

на образователна, културна 

и религиозна 

инфраструктури, в т.ч. 

Изграждане на  капацитет 

за адаптиране 

✓ Развиване на административния капацитет на 

местната администрация в областта на АИК 

✓ Развиване на осведомеността, ангажираността, 

знанията и културата на АИК сред широката 

общественост 

Разработване на 

финансови, социални и 

политики за управление на 

риска за адаптиране към 

изменението на климата 

✓ Разработване на местна стратегия за АИК 

Подобряване управлението 

на знания, научните 

изследвания, 

образованието и 

комуникация 

между заинтересованите 

страни за адаптиране 

✓ Организиране на подходящо по формат 

образование и обучение за рисковете от 

климатичните промени на всички нива - от 

администрацията, обществеността до учащите  

✓ Насърчаване на партньорството, изграждането 

на мрежи и сътрудничеството между 

различните възрастови, полови, етнически, 

професионални и социални групи, 

включително тези в неравностойно положение 

за подобряване на екологичната обстановка и 

качеството на живот в общината 

✓ Работа с медиите за популяризиране на 

системата за АИК 
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мерки за енергийна 

ефективност; 

 

Сектор „Води“ 

Подобряване на 

управлението за адаптация 

✓ Подмяна и разширяване на водопроводната 

мрежа, с цел намаляване на загубите на вода 

✓ Внедряване на водоспестяващи технологии 

✓ Изграждане на съоръжения срещу наводнения, 

поддържане и регулярно почистване на 

отводнителните канали и съоръжения 

Приоритет 2: 

Модернизирана и 

съобразена с потребностите 

н населението и 

икономиката техническа 

инфраструктура 

Мярка 2.3: Реконструкция и 

изграждане на ВиК мрежи; 

Укрепване  на  базата от 

знания и осведоменост за 

адаптация към изменението 

на климата 

----- 

Подобряване на 

адаптивното управление на 

водните инфраструктурни 

системи 

✓ Разработване и внедряване на мерки за 

укрепване на ВиК мрежата към екстремни 

климатични събития в проектите за 

рехабилитация на водоснабдителната мрежа 

Източник: Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за действие към 

нея; Екип на Изпълнителя  

 

Таблица 35. Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата 

Мерки за ограничаване изменението на 

климата 

Мерки за адаптация към изменението на 

климата 

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните 

документи на екологичната политика на община Хаджидимово 

Формиране на партньорски модели и мрежи за п одобряване на екологичната обстановка и 

качеството но живот в община Хаджидимово 

Повишаване на публичната информираност и ангажираност относно екологичните въпроси, в т. ч. и 

изменението на климата 

Мерки за ограничаване изменението на 

климата 

Мерки за адаптация към изменението на 

климата 

Повишаване на административния капацитет на община Хаджидимово за изпълнение на екологична 

политика и реализиране на дейности и проекти в сферата 

Повишаване на енергийната ефективност на 

жилищни, административни и производствени 

сгради 

Ефективно използване на водните ресурси. 

Подобряване на водоснабдителната и 

канализационната мрежи 
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Повишаване използването на възобновяеми 

енергийни източници 

Разработване и прилагане на правила и нормативи 

за устройство и застрояване, съобразени с 

климатичните промени 
Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване 

на иновативни технологични и организационни 

подходи; сътрудничество между образование и 

производство 

Изграждане на съоръжения срещу наводнения. 

Поддържане и регулярно почистване на 

отводнителните канали и съоръжения 

Съхраняване на горския фонд и залесяване на 

незалесени територии 

Изграждане на съоръжения за защита и ранно 

известяване при горски пожари 

Ограничаване употребата на нитрати и 

пестициди в селското стопанство 

Селектиране на сухоустойчиви култури и 

използването им в земеделието 

Осигуряване на условия и насърчаване на 

пешеходното и велосипедното движение 

Опазване на съществуващите и обособяване на 

нови екологични култури, които улесняват 

миграциите на животинските видове 

Подобряване на системата за управление на 

отпадъците 

Въвеждане на водоспестяващи и 

енергоспестяващи технологии 

Закриване и рекултивация на 

нерегламентираните замърсявания 

---------------- 

Ускорена газификация за битови, 

производствени и публични потребители 

---------------- 

Улавяне на биогаза в ПСОВ ---------------- 

Засилен контрол върху запалването на 

стърнищата 

---------------- 

 

Разбирането и познаването на проблемите на дадена територия и потенциалните рискове и 

уязвимости за природната среда и екосистемите, е изключително важно при разработването 

на местни планове и стратегии за адаптиране. 

 

8. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО на община Хаджидимово 

8.1.Същност на системата за наблюдение на ПИРО 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на 

ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво 

местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните 

дейности и проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО 

на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 
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включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за 

наблюдение и оценка. 

Основните задачи пред системата за наблюдение са да предложи адекватно измерване на 

постигнатите резултати при изпълнението на ПИРО, като осигури взаимодействието между 

всички участващи в наблюдението и оценката структури и органи. Резултатите от 

мониторинга служат и за предприемане на корективни действия в стратегията за развитие 

на общината, в случай на нужда, и за бъдещи управленски решения.   

Системата за наблюдение и оценка на ПИРО Хаджидимово включва формите и начините 

за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и 

организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и 

осигуряване на информация и публичност.  

 

8.2.Методика за разработване на системата от индикатори 

Индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на събраната обективна 

информация и данни, отчитат напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите 

за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка на 

ПИРО, е т.нар. SMART (умен) концепция, т.е. индикаторите следва да отговарят на 

следните изисквания: 

✓ Specific – специфичност – индикаторите са конкретни и да съответстват на целите и 

приоритетите; 

✓ Measurable – измеримост – индикаторите са насочени към желано бъдещо състояние 

(в сравнение с базовата стойност) съобразно визията и стратегическите цели за 

развитие на общината и са количествено определени, така че да позволяват 

измерване и сравнение; 

✓ Available/Achievable – постижимост – индикаторите позволяват да бъдат измервани 

на базата на данни от официални източници на информация в опредлени планирани 

интервали от време; 

✓ Relevant/Realistic – реалистичност – индикаторите са пряко свързани с целите на 

ПИРО и са реалистични; 
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✓ Timely – съобразяване с времето – заложените целеви стойности на индикаторите 

трябва да бъдат постигнати в ограничен период от време, което е взето предвид при 

тяхното дефиниране.  

Матрицата на индикаторите на ПИРО Хаджидимово е в съответствие с добрата практика на 

ПРООН: : А – значението на индикатора да е ясно; Б – данните да са достъпни; В – дейността 

по събирането на данни да е в правомощията на екипа и да не са необходими външни 

експерти за допълнителен анализ; Г – индикаторът да е достатъчно представителен относно 

планираните резултати; Д – индикаторът да е реален и да може да се наблюдава; Е – 

индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и определи. 

Целевите стойности на заложените индикатори за изпълнение на ПИРО Хаджидимово са 

съобразени с посоката на развитие на тенденциите в общината в последните години, както 

и с демографските, икономическите, социалните и екологични прогнози.  

Началните стойности на отделните индикатори са определени съобразно информация от 

официални източници, което е предпоставка за адекватно измерване и оценка на напредъка 

в изпълнението на ПИРО. Използвани са следните надеждни източници на информация: 

НСИ, Дирекция „Бюро по труда“, ИСУН, РИОСВ-Благоевград, РУО-Благоевград, 

актуализация на ОПР 2014 -2020 на общината и др. 

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато 

приоритетните направления представляват областите на действие и въздействие. Това 

изисква прилагането на различни индикатори за наблюдението и тяхната оценка. 

Съобразно Методическите указания на МРРБ, матрицата от индикатори на ПИРО 

Хаджидимово включва индикатори в две основни направления – индикатори за резултат и 

индикатори за продукт. Индикаторите за резултат са насочени към реализацията на 

стратегическите цели на плана, докато индикаторите за продукт се отнасят до степента на 

изпълнение на определените приоритети за развитие на общината. Индикаторите за 

резултат имат за цел да оценят цялостната ефективност на стратегията за развитие на 

общината спрямо заложените стратегически цели и визия до 2027 г. Индикаторите за 

продукт могат да бъдат съотнесени към постигнатите резултати в определени области на 

развитие и съдържащите се в тях мерки и ключови проекти, включени в Програмата за 

реализация на ПИРО. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Хаджидимово 2021-2027 

са посочени в матрица на индикаторите (Приложение 3). За да се осигури необходимата 

информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са определени мерните единици, 

в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на 
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информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и 

целевата стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на 

плана.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната 

политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 

2021-2027 г.  

 

8.3.Ангажименти на участващите в наблюдението на ПИРО структури и органи 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство 

участват няколко основни структури и органи, които са регламентирани в ЗРР и правилника 

за неговото прилагане - Общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

Общинският съвет е основният орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на 

общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент за 

наблюдение и оценка реализацията на плана е годишният доклад, който се изготвя в 

началото на всяка календарна година от програмния период. Кметът организира и 

контролира процедурата за подготовка на доклада, след което предлага завършения 

документ за одобрение от общинския съвет. 

Във всички етапи на разработването и изпълнението на ПИРО се включват специализирани 

дирекции и отдели от общинската администрация. Те осъществяват комуникация и 

координация с всички участващи страни и извършват експертна работа при подготовката 

на годишните доклади. 

Заинтересованите страни от изпълнението на ПИРО обхващат представители на 

съответната областна администрация и членове на съответния Областен съвет за развитие, 

неправителствения сектор, частния сектор, образователни, здравни, социални и културни 

институции, местната общественост. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана 

общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, 

физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност. 
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8.4.Дейности по наблюдение и оценка 

Законодателството за регионално развитие регламентира изготвянето на годишни доклади 

за наблюдение изпълнението на ПИРО. Докладите са официална обществена информация 

и се предоставят на заинтересованите страни, оповестяват се и на страницата на общината 

в интернет. Изводите от докладите са основа за изготвяне на междинната и последващата 

оценка на ПИРО, както и аргумент за актуализирането му, при необходимост.  

Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на плана за 

развитие в съответствие със своите компетенции. Компетентните органи предоставят 

информация относно идентифицираните проблеми и предложения за тяхното 

преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на 

формираните партньорства. Годишните доклади се обсъждат и одобряват от общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. 

Резултатите от наблюдението на плановете за интегрирано развитие на общините се отчитат 

при изпълнението на НКРПР. В контекста на тази законова разпоредба, информацията от 

годишния доклад на ПИРО и от неговите междинна и последваща оценки се вземат предвид 

при мониторинга и оценката на изпълнението, както на НКРПР, така и на ИТСР на 

съответния район, в границите на който попада общината. 

За реализацията на плана за развитие се изготвят междинна оценка и последваща оценка на 

въздействие, които се възлагат от кмета на общината на независим/и експертни екип/и. 

Оценките се изготвят при взаимодействие между всички заинтересовани страни. 

Междинната оценка проследява напредъка в изпълнението на ПИРО и актуалността на 

стратегията за развитие на общината. В документа се формулират насоки за корекции на 

плана, при необходимост. Последващата оценка дава информация за степента на постигане 

на целите на плана и устойчивостта на резултатите, доколко ресурсите са използвани 

ефективно и ефикасно. В тази оценка се дефинират изводи и препоръки относно 

провеждане на политиката за регионално развитие в общината в бъдещия програмен 

период. 
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г.) 
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МОСВ 
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✓ Национален статистически институт 
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