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Приложение № 2  
Основни проекти, предвидени по приоритети и мерки 

 
 
Приоритет 1: 
Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в демографските тенденции чрез опазване 
и валоризиране на природното и културното наследство, чрез поддържане на хармонична и 
съхранена околна среда и развитие на местния потенциал за туризъм. 
 
Мерки по приоритет 1: 
 
Мярка 1.1.1. Опазване на природното, културното и историческо наследство на територията на 
общината.. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Предвари
телна 

стойност 
/евро/ 

Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изографисване на 
църквата “Св. 
Константин и Елена” 

с. Струмяни 50 000 ОБ 
СФ 

Църквата 
„Св.Константин и 
Елена” е изографисана 
– 2008-2011; 

Поставяне климатична 
инсталация и озвучаване 
на църквите 

с. Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 

300 000 ОБ 
         СФ 

Монтирана климатична 
инсталация и 
озвучителна техника в 
църквите в с.Микрево, 
Струмяни и Илинденци 
– 2008-2011; 

Реконструкция и 
рехабилитация на 
църквите в общината 

21 населени 
места 

1 000 000 ОБ 
         СФ 

Ремонтирани и 
обновени църквите в 21 
населени места в 
общината – поетапно 
през целия период 

 
 
Мярка 1.1.2. Създаване и доизграждане на подходяща обща и специфична туристическа 
инфраструктура. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изграждане на 
информационен 
туристически център 

с.Струмяни 50 000 РБ 
СФ 
ОБ 

Създаден 
информационен 
туристически център – 
1 брой през 2007г; 
работа през останалите 

Изграждане на  
посетителски център 

с.Илинденци 40 000 РБ 
СФ 
ОБ 

Създаден посетителски 
център –през 2009г. 

Изграждане на система 
за информационно 
осигуряване в общината  

Цялата 
община 

40 000 РБ 
СФ 
ОБ 

Изградена система за 
информационно 
осигуряване в общината 
(табели, уеб-сайт, 
рекламни и 
информационни 
материали) – 2008-2010 
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Изграждане на пътя от 
с.Микрево до параклиса 
„Св.Анастасий” – 
местността Решково 

местността 
Решково 

2 000 000 РБ 
СФ 
ОБ 

Изграден 6 км 
общински път – от 
с.Микрево до параклиса 
„Св.Анастасий” – 
местността Решково – 
2007 – 2009 

Поддържане и 
съхраняване на 
културните традиции на 
различните етноси в 
общината 

Струмяни, 
Микрево, 
Илинденци 

100 000 РБ 
СФ 
ОБ 

Поддържане на 1 брой 
музей – за целия 
период; 
Реновирана и съхранена 
1 брой епископска 
базилика – през целия 
период 

Изграждане на малки 
семейни хотели 

Цялата 
община 

1 600 000 РБ 
СФ 
Частни 

Брой създадени малки 
семейни хотели – 12 до 
2009г; и по два през 
следващите години 

 
 
Мярка 1.1.3. Разработване на адекватни, на местните ресурси туристически продукти, 
предимно в областта на селския, рекреативния и познавателния туризъм / вкл. щадящото 
използуване на природните ресурси на територията на Национален парк „Пирин”, която е на 
територията на община Струмяни/. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изработване на 
туристически пакети 

общината 40 000 ОБ 
СФ 

Разработени 
туристически продукти 
– 8 през 2008г, и по 
един всяка година до 
2013г. 

 
Мярка 1.1.4. Създаване и подкрепа на подходящи структури за подкрепа развитието на 
туризма / туристически информационен център, туристически съвет и други /. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Създаване на 
туристически съвет 

Струмяни 50 000 СФ 
ОБ 

Създаден туристически 
съвет – през 2007г., 
работа на 
туристическото 
сдружение – през 
останалите години; 
Брой предоставени 
услуги на 
туристическия бизнес – 
през целия период; 

Провеждане на обучения Общината 40 000 СФ 
ОБ 

Брой проведени 
обучения и брой 
обучени предприемачи 
– в зависимост от 
потребностите – 2 през 
2008г; по едно всяка 
година до края на 
периода; 
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Мярка 1.1.5. Промоция на туристическите продукти, занаятите, културата, традициите и 
природните дадености и туристическата дестинация – Струмяни. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изработване на 
маркетингова стратегия 

Общината 12 000 ОБ 
СФ 
Частни 

Разработена и 
прилагана маркетингова 
стратегия за промоция и 
реклама на 
туристическата 
дестинация – 
Струмяни– 2008г. и 
приложение през 
останалите 

Разработване на уеб-сайт 
и издаване и 
разпространение на 
рекламни материали 

Общината 70 000 ОБ  
СФ 
Частни 

Изграден уеб –сайт – 
2008г;  поддържан през 
останалите; 
Брой издадени и 
разпространени 
рекламни материали 

Организиране и 
провеждане на ежегодни 
симпозиуми в 
Илинденци 

С.Илинденци 35 000 ОБ 
СФ  
Частни 

Брой проведени 
симпозиуми в 
с.Илинденци – 
ежегодно 

 
Мярка 1.2.1. Опазване на биологичното разнообразие на територията на община Струмяни. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изследване на 
биологичното 
разнообразие на 
територията на общината 

Общината 20 000 СФ 
РБ 

Проведени изследвания 
за биологичното 
разнообразие на 
територията на 
общината – 2007-2009г 

Развитие и използуване 
на специални програми 
за обучение и 
повишаване на уменията 
и отговорностите на 
служителите в 
защитените територии, 
на частния сектор, на 
сдруженията и местната 
власт 

Общината 15 000 СФ 
РБ 

Проведени обучения – 
периодично, всяка 
година в рамките на 
плана 

Разработване на нови 
райони за защита на 
билогичното 
разнообразие 

Общината 20 000 СФ 
РБ 

Разработени нови 
райони за биологично 
разнообразие – 2010 и 
2012г 

 
 
Мярка 1.2.2. Изграждане на съвременни съоръжения за преработка на отпадъци, ликвидиране 
на нерегламентираните сметища и подобряване системата за събиране и управление на 
отпадъците, включително въвеждане на разделно сметосъбиране. 
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Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Обучения, рекламни 
материали и други 
съвместни инициативи с 
населението за 
подобряване на околната 
среда чрез ефективно и 
модерно сметосъбиране 
и 
обработване/използуване 
на отпадъците 

Общината 25 000 СФ 
ОБ 

Брой проведени 
обучения и екологични 
инициативи с 
населението – редовно 
всяка година през 
периода на плана; 
Брой публично – частни 
партньорства и 
общностни инициативи 
– през целия период 

Въвеждането на 
разделното събиране на 
битовите отпадъци в 
някои от населените 
места в общината 

Струмяни, 
Микрево, 
Илинденци, 
Каменица, 
Г.Крушица, 
Драката 

500 000 СФ 
ОБ 

Въведена система за 
разделно събиране на 
битовите отпадъци – 
2007 – 2013г 

 
 
Мярка 1.2.3. Въвеждане на ефективен контрол върху замърсяването на водите, почвите и 
въздуха и постоянен мониторинг на водите на р.Струма. Почистване и  пречистване на водите 
на р.Струма /изграждане на пречиствателна станция/. 
 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изграждане на мини 
пречиствателни станции 
за пречистване на 
отпадните води, 
зауствани в р.Струма;  

Струмяни, 
Микрево, 
Илинденци 

1 500 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Изградени мини 
пречиствателни 
станции за отпадни 
води – в Струмяни – 
2009г., Микрево – 2011, 
Илинденци – 2013г 

Почистване и 
поддържане коритото на 
р.Струма 

Общината 300 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Почистено корито на 
р.Струма – 2007г. и 
поддържане през 
останалите 

 
Мярка 1.2.4. Повишаване на общественото екологично съзнание и култура и привличането на 
гражданите в дейности и задачи по опазване на околната среда. Повишаване на общественото 
разбиране за защитените територии и ползата от опазване на околната среда, природните и 
културните ресурси и възможността за използуването им като ресурси за бизнес. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Обучения за повишаване 
на общественото 
екологично съзнание и 
култура в населението на 
община Струмяни 

Общината 35 000 СФ 
ОБ 

Проведени обучения – 
по две всяка година 

Граждански инициативи 
за опазване на околната 
среда 

Общината 70 000 СФ 
ОБ 

Проведени граждански 
инициативи за опазване 
на околната среда – 
ежегодно за периода 

Разработване и 
предлагане на 

Общината 35 000 СФ 
ОБ 

Брой създадени и 
продавани 
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туристически продукти, 
включващи опазване на 
околната среда и 
подходящо използуване 
на защитените територии 

туристически продукти, 
включващи опазване на 
околната среда и 
подходящо използуване 
на защитените 
територии – 8 за 
периода 

 
Мярка 1.2.5. Разработване на програми и действия за борба със свлачищата и ерозията, 
предимно в горските райони и за борба с вредителите по горите. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изработване и 
провеждане на програми 
за опазване на горите от 
вредители; 
Изработване и действие 
на програма за опазване 
на горите от пожари, 
включваща превенция и 
действия по 
потушаването им 

Общината 150 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Създадени и 
действащи програми 
за опазване на горите 
от вредители и 
болести – 2008г. 
създаване, до края 
действие; 
Създадена и 
действаща програма 
за опазване на горите 
от пожари, 
включваща превенция 
и действия по 
потушаването им – 
създаване – 2007г., 
действие през целия 
период; 
Намалени горски 
пожари – обхваната 
територия със 100% 
по-малко през 2013г. 
спрямо 2004г 

Залесяване на горски 
масиви 

Населените 
места в 
Малешевска 
планина 

500 000 СФ 
РБ 

Залесени 2100 дка 
горски масиви в 
Малешевска планина 
– 2007-2013г., средно 
по 300 дка на година 

Рехабилитация на 
ерозирали земи и 
локализация на свлачища  

Общината 250 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Декари поетапно 
рехабилитирани 
ерозирали земи – през 
целия период; 
Създадена система за 
борба със свлачищата 
в района на общината, 
вкл. карта на 
съществуващите и 
потенциалните 
свлачища; 
Брой локализирани 
свлачища на 
територията на 
общината – през 
целия период 
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Приоритет 2: 
Повишаване конкурентноспособността на местната икономика чрез повишаване на достъпа до 
модерни технологии, внедряване на иновации и информация и знания. 
 
Мярка 2.1.1. Внедряване на съвременни технологии и иновации, повишаване достъпа до 
информация и знания, внедряване на системи за управление на качеството. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Повишаване на достъпа 
до нови технологии, 
иновации и ноу-хау в 
съществуващите 
предприятия; Внедряване 
на нови технологии, 
включително и 
управленски, обновяване 
и модернизиране на 
съществуваща техника, 
машини и съоръжения 

Общината 300 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Постигнати 
европейски стандарти 
за качество на 
продукция и 
управление – 
поетапно за периода; 
Увеличаване на БВП 
в промишлеността – 
със 120% в края на 
2013г.спрямо 2004г; 
Обновено 
производство, 
внедрени нови 
машини и технологии 
в съществуващите и 
новообразуваните 
предприятия– 
поетапно до 2013г 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
технологии, 
консултации, обучения и 
инвестиции в такива 
технологии и 
оборудване;  
Подкрепа за въвеждане 
на възобновяеми 
енергийни източници 

Общината 700 000 СФ 
Частни 
РБ 

Брой въведени 
енергоспестяващи 
технологии и 
производствени 
линии – през целия 
период; 
Брой въведени 
възобновяеми 
енергийни източници 
и количество 
ел.енергия, 
осигурявана от тях – 
за основните 
предприятия на 
територията на 
общината, през целия 
период поетапно; 
Брой проведени 
обучения и 
консултации за 
енергоспестяващи 
технологии и 
възобновяеми 
енергийни източници 

 
Мярка 2.1.2. Подобряване на средата за развитие на бизнеса, повишаване на 
предприемаческите знания и умения, предоставяне на консултации и подобрен достъп до 
услуги. 
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Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Създаване и 
функциониране на 
бизнес – център, който да 
предлага адекватни и 
полезни на бизнеса 
услуги – консултации, 
информация, експертиза, 
обучения 

Струмяни 350 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Създаден и 
функциониращ 
Бизнес – център, 
предлагащ адекватни 
услуги на бизнеса – 
2007 създаване, през 
останалия период 
работи; 
Увеличен БВП – 
150% през 2013г. 
спрямо 2004г; 
Диверсифицирана 
продуктова гама и 
пазари на местния 
бизнес – поетапно 
през целия период 

 
 
Мярка 2.1.3. Промоция и реклама за привличане на външни инвеститори и създаване на 
смесени предприятия. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изработване на 
маркетингова стратегия 
за промоция и 
привличане на 
инвеститори в общината; 
Изработване на 
маркетингов профил и 
рекламни материали за 
община Струмяни 

Общината 100 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Увеличени чужди 
инвестиции – общо 
300 % в края на 
периода в сравнение с 
2004г.; 
Маркетингова 
стратегия  - 2008г. 
изработена, прилагана 
през останалия 
период; 
Маркетингов профил 
на община Струмяни 
– 2008г.; 
Създадени нови 
работни места – 120% 
за периода 

 
Мярка 2.1.4. Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията и 
преквалификация при предоставяне на равни възможности.  
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Повишаване 
квалификацията на 
работната сила в 
съответствие с пазара на 
труда 

Общината 150 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Брой лица с повишена 
квалификация – за 
целия период; 
Брой лица приети на 
работа в резултат на 
повишена/нова 
квалификация; 
Намалено равнище на 
безработица – през 
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2013г. с 70% спрямо 
2004г.; 
Брой фирми, 
прилагащи 
квалификация и 
обучение на 
работното място; 
Брой лица включени в 
програми за учене 
през целия живот; 
Брой програми и 
обучения; 
Брой осигурени места 
за преквалификация; 
Брой курсове за 
преквалификация 

 
Мярка 2.2.1. Развитие на традиционното земеделие и алтернативни култури чрез внедряване на 
съвременни технологии, сортове и породи и техника за обработване. Подобряване качеството 
на селскостопанската продукция. Съответствие на продукцията и технологиите със стандартите 
и изискванията на ЕС. 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Създаване на масиви с 
трайни насаждения 

Раздол, 
Микрево, 
Драката, 
Каменица, 
Илинденци 

400 000 СФ 
Частни 
 РБ 
ОБ 
 

Създадени 400 дка 
трайни насаждения – 
2007-2013 

Отглеждане на 
култивирани билки 

21 населени 
места 

50 000 СФ 
Частни 
 РБ 
ОБ 
 

Засети дка площи с 
култивирани билки – 
2008 – 2012 

Подпомагане на малки и 
средни предприятия в 
областта на 
алтернативното 
земеделие 

Микрево, 
Драката, 
Струмяни, 
Каменица 

300 000 СФ 
Частни 
 РБ 
ОБ 
 

Брой подпомогнати 
малки и средни 
предприятия – 20  
броя за целия период; 
Реализирани 
алтернативни култури 
– 2007-2013 

 
Мярка 2.2.2. Създаване на условия за предлагане и изкупуване на селскостопанската 
продукция  / пазари, тържища, изкупвателни пунктове и други /. 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изграждане на 
зеленчукова борса 

Струмяни 1 000 000 СФ 
Частни 
РБ 
ОБ 

Изградена и 
действаща 
зеленчукова борса – 
2008-9 изграждане, 
2010-13 – действие 

Подпомагане на 3 малки 
и средни предприятия за 
преработка и 
консервиране на плодове 
и зеленчуци 

общината 300 000 СФ 
Частни 
ОБ 

Брой подпомогнати 
малки и средни 
предприятия за 
преработка и 
консервиране – 3 на 
брой за целия период 
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Мярка 2.2.3. Развитие на биологично земеделие и биологично животновъдство и производство 
на екологично чисти продукти. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Подкрепа изграждането 
на мандри 
 

Микрево, 
Раздол, Добри 
Лаки, 
Игралище, 
Цапалево 

1 000 000 СФ 
Частни  
РБ 
 

Създадени мандри – 6 
броя за периода, в 
селата: Микрево, 
Раздол, Добри Лаки, 
Игралище и Цапалево 

Създаване на ловно- 
рибарско стопанство за 
ловен туризъм 

Раздол 1 000 000 СФ 
Частни  
РБ 
 

Създадено ловно – 
рибарско стопанство 
– 2010 - 2013 

Изграждане на малки 
семейни екоферми 

21 населени 
места 

8 000 000 СФ 
Частни  
РБ 
 

Създадени малки 
семейни ферми – 50 
броя за плановия 
период; 

Отглеждане на 
екологична чиста 
земеделска продукция 

21 населени 
места 

1 500 000 СФ 
Частни  
РБ 
 

Произведена 
екологично чиста 
земеделска продукция 
– поетапно за целия 
период във всичките 
21 населени места; 
Увеличен износ на 
екологично чиста 
продукция –% спрямо 
2004г 

 
Мярка 2.2.4. Съдействие за сдружаване на селскостопанските производители и за повишаване 
на квалификацията и знанията на работещите в отрасъла. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Подпомагане 
учредяването на 
браншови сдружения – 
на животновъдите, 
растениевъдите, 
пчеларите, 
тютюнопроизводителите 
и на заетите в 
дърводобива и на 
председателите на 
кооперации 

общината 20 000 СФ 
Частни 

Създадени и 
работещи 5 
сдружения: -  на 
животновъдите, 
растениевъдите, 
тютюнопроизводител
ите, заетите в 
дърводобива и 
пчеларите – създаване 
2007 – 2008; действия 
на сдруженията – през 
целия планов период; 
Създадено и 
работещо сдружение 
на председателите на 
земеделски 
кооперации – 2007-8 
създаване, от 2008-
2013 работа 

Предоставяне на 
обучение и консултации 
на земеделските 

общината 85 000 СФ 
Частни 

Предоставени 
консултации и 
обучения – по 20 
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производители консултации и 2 
обучения на 
сдружение за година 

 
 
Мярка 2.2.5. Развитие на дърводобива и на инфраструктурата, свързана с него.  
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изработване и 
поддържане на кадастър 
на земеделските земи, 
вкл. горите 

Общината 100 000 СФ 
РБ 
Частни 

Създаден и 
поддържан кадастър 
на земеделските земи 
и горите – 2008 – 2009 
– създаване, през 
останалите 
поддържане 

Изграждане и 
поддържане на горски 
пътища 

Общината 1 100 000 СФ 
РБ 
Частни 

Изградени горски 
пътища – 45 км за 
периода 2007 – 2013г 

 
Приоритет 3: 
Подобряване качеството на живота на гражданите на община Струмяни чрез подобряване и 
развитие на техническата и социалната инфраструктура, като фактор за привличане на 
инвестиции и усъвършенстване на бизнес – средата и повишаване възможностите за реализация 
на младите хора. 
 
Мярка 3.1.1. Подобряване състоянието и създаване на нова пътна инфраструктура на 
територията на общината и в населените места. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Реконструкция и 
рехабилитация на 
общинската пътна мрежа 

21 населени 
места 

8 000 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Обновени и изградени 
88 км. общински 
пътища – 
четвъртокласни 
пътища – 10067 – 
Струмяни – 
Илинденци; 
Четвъртокласен път – 
10422 – Вълково – 
Никудин; 10414 – 
Илинден – Цапарево; 
10422 – Студена вода 
– Добри лаки; други - 
за целия период 

Рехабилитация и 
доизграждане на 
тротоари и улични 
настилки в населените 
места в общината 

21 населени 
места 

1 000 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Рехабилитирани 80 
000 м2 улични 
настилки / пътища и 
тротоари / – за целия 
период 

Изграждане на 
земеделски и черни 
пътища 

В населените 
места около р. 
Струма 

500 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Изградени 60км. 
земеделски и 
междуселски черни 
пътища – за целия 
период 
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Изграждане на нов мост 
на р.Струма 

р. Струма 500 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Изграден мост на 
р.Струма – 2009-2013 

Отваряне на улици от 
двете страни на 
р.Микревска, 
околовръстно шосе – 
Байкал - Драката 

С.Микрево 50 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Подобрена 
инфраструктура в 
с.Микрево – отворени 
улици от двете страни 
на р.Микревска – 
2009 – 2011 и 
изграден пътен 
участък – 
околовръстно шосе – 
Байкал – Драката – 
2010г 

Изграждане на централна 
чест – с.Микрево 

С.Микрево 500 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Изградена централна 
част в с.Микрево – 
2007 – 2013г 

 
 
Мярка 3.1.2. Подобряване на водоснабдяването и канализацията в населените места в 
общината. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изграждане на вътрешна 
напоителна система 

С.Микрево 150 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Изградена вътрешна 
напоителна система в 
с.Микрево – 2007-2009г 

Подмяна и изграждане на 
водопроводната мрежа в 
общината 
Изграждане на 
водопровод 
Изграждане на два броя 
пречиствателни станции 
за питейна вода 

21 населени 
места 

8 000 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Рехабилитирана 
водопроводна мрежа – 
200 000 м. за целия 
период; 
Изграден водопровод – 
Гореме, Никудин, 
Раздол, между Микрево 
и Каменица и „Бероняк” 
-  Илинденци Изградени 
пречиствателни 
станции за питейна вода 
– два броя за периода 
2007-2013г. 

Изграждане на 
канализационна мрежа в 
населените места в 
общината; 
Изграждане на 
отводнителни мрежи 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци, 
Драката, 
Каменица, 
Г.Крушица 

9 000 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Доизградена 
канализационна мрежа 
в населените места – 
Струмяни, Микрево, 
Илинденци, Драката, 
Каменица и Г.Крушица 
- поетапно през целия 
период 

 
Мярка 3.1.3. Разширяване и модернизация на енергийната инфраструктура, включително 
газификация. Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използуване на възобновяеми 
енергийни източници. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Доизграждане Драката, 50 000 СФ Изградена 
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електрическата мрежа в 
нови квартали на селата 

Каменица ОБ 
РБ 

електрическа мрежа – 
сДраката и 
с.Каменица 

Изграждане на 
отоплителни инсталации 
в училища, детски 
градини и читалища 

Микрево, 
Струмяни и 
Илинденци 

500 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Изградени 
отоплителни 
инсталации / и на газ/ 
в училищата, детските 
градини и читалищата 
- с.Микрево, 
Струмяни и 
Илинденци, поетапно 
през целия период на 
плана 

Газификация на 
публични и частни 
потребители;  
 
Енергоефективно 
саниране на големите 
обществени сгради 
 
Подкрепа за въвеждане 
на възобновяеми 
енергийни източници за 
нуждите на училища, 
детски градини, домове 
за възрастни и други 
сгради и услуги, 
публична общинска 
собственост 

Населените 
места в 
общината 

850 000 СФ 
ОБ 
РБ 

Изградена 
газопреносна мрежа – 
линейни метри и куб. 
М потребление за 
целия период; 
Брой газифицирани 
сгради, публична 
общинска собственост 
– всички към 2010 г; 
Брой газифицирани 
предприятия и частни 
потребители – през 
целия период; 
Брой монтирани 
слънчеви колектори 
на сгради публична 
общинска собственост 
– поетапно за целия 
период; 
Брой въведени в 
експлоатация 
възобновяеми 
източници на енергия 
– за целия период 

 
 
Мярка 3.1.4. Поддържане и разширяване на зелените площи в населените места на територията 
на общината. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Изграждане паркова зона 
„Байкал” 

Микрево 60 000 СФ 
ОБ 

Създадени паркова 
зона “Байкал”в 
с.Микрево– 2008-
2009г; 

Поддържане на 
парковете и зелените 
площи в общината 

Населените 
места в 
общината 

190 000 СФ 
ОБ 

Поддържани и 
реновирани дка 
паркове и зелени 
площи – през целия 
период 
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Мярка 3.2.1. Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на социалната инфраструктура 
и нейната материално-техническа база. 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Подмяна интериора на 
дворните пространства в 
детските градини 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 

250 000 СФ 
ОБ 

Благоустроено дворно 
пространство и 
подменени 
съоръжения в 
детските градини - 
с.Микрево, Струмяни 
и Илинденци – 2009, 
2010 

Реновиране, обзавеждане 
и поддържане на 
поддържан дом за 
възрастни с психични 
разстройства в с.Раздол; 
Изграждане на дом за 
възрастни с психични 
разстройства в 
с.Каменица 

 
 
с. Раздол 
 
 
 
 
 
с.Каменица 

350 000 СФ 
ОБ 

Реновиран, обзаведен 
и поддържан дом за 
възрастни с психични 
разстройства в 
с.Раздол – 2007-2010 
Изграден, обзаведен и 
поддържан дом за 
възрастни с психични 
разстройства в 
с.Каменица 

Изграждане на 
физкултурни салони в 
училищата 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 

500 000 СФ 
ОБ 

Изградени 
физкултурни салони в 
училищата в 
с.Микрево, Струмяни 
и Илинденци – 2008, 
2010 и 2011г 

Подмяна на 
оборудването на 
пералното и кухненските 
помещения в детските 
градини 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 

1 000 000 СФ 
ОБ 

Обновена материална 
база в детските 
градини 

Подобряване 
състоянието на сградния 
фонд на училищата и 
детските градини 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 
Игралище 

1 500 000 СФ 
ОБ 

Рехабилитиран, 
обновен и поддържан 
сграден фонд в 4 
училища и 3 детски 
градини, – през целия 
период 

Изграждане на център за 
работа с проблемни деца 
и техните родители 

Микрево 40 000 СФ 
ОБ 

Изграден център за 
работа с проблемни 
деца и техните 
родители –2010г 

Поддържане и създаване 
на материална база за 
спортните клубове 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 
 

300 000 СФ 
ОБ 

Рехабилитирани, 
поддържани и 
създадени 3 спортни 
площадки в селата 
Струмяни, Микрево и 
Илинденци и 6 детски 
площадки – за целия 
период 

Подобряване 
състоянието на сградния 
фонд на читалищата 

Микрево, 
Струмяни 

500 000 СФ 
ОБ 

Рехабилитиран, 
обновен и поддържан 
сграден фонд на 
читалищата 
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Изграждане на читалище Илинденци 
 

500 000 СФ 
ОБ 

Изградена и 
обзаведена сграда за 
Читалище в 
с.Илинденци – 2007-
2010г 

Подобряване 
материалната база на 
училищата и детските 
градини 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 
 

1 750 000  Редовно обновяване 
материално - 
техническа база в 
училищата и детските 
градини – през целия 
период 

Изграждане на 
многофункционална 
спортна зала 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 

750 000 СФ 
ОБ 

Изградени три 
спортни зали – 2007 - 
2009г. 

Ремонт на стадион Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци 

150 000 СФ 
ОБ 

Ремонтиран 3 
стадиона– 2008г; 

 
Мярка 3.2.5. Развитие на физкултурата и спорта, извънкласните форми за занимания с деца и 
младежи. Увеличаване на социалните услуги, предлагани на територията на общината, както и 
тяхната ефективност и партньорство с НПО. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Разширяване дейността 
на Домашен социален 
патронаж 

Микрево, 
Струмяни, 
Илинденци, 
Драката, 
Каменица, 
Г.Крушица 
Раздол 
Добри Лаки 
Гореме 

100 000 СФ 
ОБ 

Брой нови и брой 
подобрени социални 
услуги – за целия 
период; 
Разширена дейност на 
Домашен социален 
патронаж – 2009г; 
Брой НПО, въвлечени 
и предоставящи 
социални услуги – 1 
през 2007г, 3 през 
2008г. 

 
Приоритет 4:  
Развитие на местното самоуправление,  взаимодействието и партньорството между различните 
институции и организации и трансграничното сътрудничество. 
 
Мярка 4.1.1. Повишаване на управленския капацитет на местната власт и местните 
организации и социални партньори. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Повишаване капацитета 
в разработване и 
управление на проекти 
от международни донори 
и програми, особено от 
ЕС, национални 
програми и фондове; 
както и за обществено-
частни партньорства и 
привличане на бизнеса в 

Общината 70 000 СФ 
ОБ 

Проведени обучения 
за общински 
служители – по две 
първите три години, 
по едно за 
оставащите; 
Проведени обучения 
по разработване и 
управление на 
европейски проекти – 
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публични инициативи по две всяка година; 
Брой разработени 
проекти с участие на 
социални партньори 

 
Мярка 4.1.2. Подобряване на услугите от местната власт, информационното обслужване и 
достъпа на населението. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Повишаване качеството 
на предлаганите 
общински услуги. 
Въвеждане на системи за 
управление на 
общинската собственост, 
за управление на 
персонала, за управление 
качеството на 
публичните услуги, 
системи за управление на 
средства от структурните 
фондове /одитни пътеки / 
и други в съответствие с 
международните 
стандарти.  
Проучване мнението на 
гражданите за качеството 
и начина на предлагане 
на услугите, като се 
търси тяхното 
подобряване 

Общината 70 000 СФ 
ОБ 

Разработени системи 
за управление: на 
общинската 
собственост – 2007г; 
за управление 
качеството на 
публичните услуги – 
2008г; за финансово 
управление – 2011г; 
за управление на 
персонала – 2010г;  
Приложена система за 
одитните пътеки при 
управление на 
средства от 
структурните фондове 
– 2007-2008г; 
Въведен европейския 
стандарт ISO 2000 в 
управлението на 
общината – 2008г; 
Проучвания мнението 
на гражданите – по 
две всяка година от 
плана 

 
Мярка 4.2.1.  Подобряване на техническата инфраструктура до и около границата. 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Доразвитие и 
доизграждане на пътната 
инфраструктура 
свързваща двата района; 

 

Общината 350 000 СФ 
РБ 

Реновиран пътен 
участък Струмяни – 
Берово – 2007г; 
 

Изграждане на 
подходяща 
инфраструктура в района 
на ГКПП; 
Изграждане на митница; 

На ГКПП 250 000  Изградена митница – 
2008г; 
Подобрена 
инфраструктура в 
района на ГКПП – 
2008г., поддържане 
през останалите 

Подобрен достъп до 
транспорт и 
комуникации и услуги; 
Предоставяне на 
съпътстващи услуги.  

Двете общини 50 000  Предоставени услуги 
– комуникации, 
транспорт, бизнес и 
други – 2008г. и 
постоянно 
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Мярка 4.2.2. Опазване и съвместно управление на околната среда в районите около границата. 
Подобряване на сигурността и безопасността в граничните райони от двете страни на 
границата. 
 

Основни проекти Местонахожд
ение  

Стойност Източник на 
финансиране 

Индикатори 

Съвместна програма за 
предприемане на 
дългосрочни действия по 
опазване на околната 
среда, съвместно 
управление с оглед 
хармоничното и 
устойчиво използуване 
на територията и 
природните ресурси, 
управление и 
мониторинг на водите на 
р.Струма, опазване и и 
управление на водни 
басейни и др., Система и 
обща програма за ранно 
предизвестяване за 
бедствия и аварии в 
граничния район, 
предпазване и защита от 
ерозия, земетресения, 
наводнения и лавини, 
осигуряване на 
специализирано 
оборудване и 
инфраструктура, 
разработване на общи 
планове, изготвяне на 
карти на общия риск, 
развитие на общи 
инструменти за 
изучаване, превенция, 
наблюдение и контрол 
върху природните и 
технологични рискове. 

Двете общини 350 000 СФ 
РБ 
ОБ 

Действаща обща 
програма за ранно 
предизвестяване за 
бедствия и аварии, 
предпазване и защита 
от ерозия, наводнения 
и други природни 
бедствия, с общи 
планове, 
инфраструктура, 
институции и 
оборудване – 2007 – 
2009 изработване, 
през останалите 
действие; 
Действащи общи 
инструменти за 
изучаване, превенция, 
наблюдение и 
контрол върху 
природните и 
технологични рискове 
– 2009г. създаване, 
през останалите 
действие.  
Създадена и 
действаща обща 
система за 
мониторинг на 
околната среда – 
2008г. и до 2013; 
Обща система за 
управление на риска – 
2008- 2013г. 

 


