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1 Увод: Основни цели и задачи на разработката и 

реализирани дейности по тяхното постигане 

 

Настоящият доклад съдържа резултатите от реализирането на проектната дейност 

„Изследване и анализ на реализирани публично частни партньорства и възможности 

за бъдещи публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев”, част от проект А08-

14-26-С/23.03.2009 “Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Административен капацитет” 2007-2013 г., съ-финансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

Според заданието за реализация на посочената проектна дейност, основните задачи, 

свързани с провеждането на профилирано изследване и изготвяне на анализ на нуждите 

на Община Гоце Делчев бяха следните: 

 

І. Изследване и анализ на реализирани ПЧП на територията на Община Гоце 

Делчев с оглед анализ на придобития опит и успешността на реализираните 

инициативи; 

 

ІІ. Изследване и анализ на възможности за реализиране на ПЧП – 

идентифициране на потенциални партньори от частния сектор, изготвяне на 

профил на инвеститорите в региона, форми на ПЧП и тяхната приложимост към 

профила на Община Гоце Делчев, идентификация на потенциални обекти, 

услуги и дейности на ПЧП и др.;  

 

ІІІ. Изследване нуждите на бизнеса от специализирана информация и канали за 

комуникация при заявяване на интерес за реализиране на ПЧП. 
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Основните цели, към постигането на които беше насочен основният фокус на 

изследването и анализите бяха следните: 

 

1. Да се систематизират и обобщят данните за процесите на сътрудничество 

между публичния и частния сектор на местно ниво; 

 

2. Да се локализират добрите и лошите практики във взаимоотношенията и  

комуникацията между публичните и частните партньори, свързани с етапите и 

процесите на реализация на съвместни проекти; 

 

3. Да се изготвят насоки за повишаване капацитета на местната власт за 

реализиране на ПЧП, подобряване и оптимизиране на комуникацията и 

редуциране на формализма при осъществяване на взаимоотношенията с 

частните партньори; 

 

4. Да се идентифицират потенциалните частни партньори с интерес към 

реализиране на ПЧП и определяне на техните приоритети в тази насока. 

 

Така формулираните основни цели и задачи детерминираха обхвата и вида на 

изследователските и аналитични дейности, чрез осъществяването на които беше 

гарантирано професионалното и качествено изпълнение на цялостната дейност по 

изследване и анализ на реализирани публично-частни партньорства и възможности за 

бъдещи публично частни-партньорства в Община Гоце Делчев. Като следствие от това, 

в процеса на изпълнението на услугата бяха реализирани следните изследователски и 

аналитични дейности: 

 

1. Изработване на методология за организиране и провеждане на задълбочено 

изследване, набиране и систематизиране на подробна информация за вече 

реализираните и/или такива в процес на реализация проекти в областта на ПЧП, 

както и такива в областта на концесиите и обществените поръчки. 
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2. Преглед и анализ на документите, нормативната уредба, процесите на 

реализация и възникналите в тази връзка взаимоотношения между общинската 

администрация и представителите на бизнеса, свързани с реализирането на 

проекти по ПЧП, концесии и обществени поръчки. 

 

3. Провеждане на дискусии и анкетно проучване за нуждите и нагласите на 

бизнеса спрямо проектите по ПЧП, необходимостта от допълнителна 

информация в тази област и конкретната й специфика. 

 

4. Изготвяне на мониторингов анализ на състоянието и тенденциите в 

икономическото развитие на Община Гоце Делчев, обхващащ промишлеността, 

селското стопанство, туризма, транспорта, комуналните услуги, образователните 

и социални услуги, и здравеопазване. 

 

Съгласно заданието за реализиране на услугата съдържанието и обхватът на 

разработката са структурирани спрямо следните по-общи рамки: 

 

І. Анализ на съществуващите процедури за определяне на обекти на ПЧП в 

община Гоце Делчев; 

 

ІІ. Анализ на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев; 

 

ІІІ. Изготвяне на списък с реализирани и в процес на реализация проекти, 

осъществени или осъществявани чрез ПЧП в община Гоце Делчев; 

 

ІV. Предложение за оптимизиране на съществуващите процедури за реализиране 

на проекти чрез ПЧП и за създаване на нови такива в община Гоце Делчев; 
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V. Идентифициране на потенциални обекти за реализиране на проекти чрез ПЧП 

в община Гоце Делчев в различни сектори (промишлеността, селското 

стопанство, туризъм, транспорт, комуналните услуги, образователните и 

социални услуги, и здравеопазване) 
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2 Методология за провеждане на изследването  

2.1 Изследователски и методологически предпоставки 

 

Изработването на изследователската методология и изследователския 

инструментариум за организиране и провеждане на задълбоченото изследване се базира 

на необходимостта от прилагането на специфични методи, адекватни към предмета на 

самото изследване и спрямо заложените за решаване, посочени по-горе, 

изследователски задачи.  

Изследователският екип приложи следните няколко изследователски метода при 

реализиране на проучването: Качествените изследователски методи „фокус-групова 

дискусия” и „дълбочинно интервю” сред типологично подбрани представители на 

различни целеви групи, като най-адекватни методи за набиране на емпирична 

информация от гледна точка на спецификата на изследването и предвид неговите 

задачи, както и методите „пряко стандартизирано интервю” (персонална анкета) и 

„анализ на съдържанието на документи”.  

 

Основните предпоставки за избора на точно тази изследователска методология бяха 

следните: 

 Непропорционално разпределение на изследваните лица от отделните целеви 

групи в регионалната стратификация (представители на общинската 

администрация, предприемачи, представители на НПО) и необходимост от 

равнопоставено изследване на мненията, нагласите, оценките и очакванията на 

различните групи. Това наложи използването на качествени изследователски 

методи. 

 Разнородност на отделните целеви групи, което е предпоставка за многообразие 

и разнородност на проблемите, които съществуват от гледна точка на различните 

социални позиции по отношение на реализираните или в процес на реализация ПЧП 

в зависимост от различната степен на въвлеченост и практически опит по 
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отношение на тези проекти. Това наложи използването на качествени 

изследователски методи. 

 Необходимост от по-дълбочинно разбиране на професионалния опит, 

практическа включеност и нагласи на различните социални типажи, свързани с 

проблематиките, които трябваше да бъдат изследвани според посочените по-горе 

задачи на проучването. Това наложи използването на качествени изследователски 

методи. 

 Заложено в заданието за осъществяване на дейността използване на анкетно 

проучване. Това наложи използването на този количествен изследователски метод. 

 

Качествените изследователски методи „фокус-групова дискусия” и „дълбочинно 

интервю” бяха използвани с еднаква тежест с другата възможна методология – 

провеждане на представително извадково изследване с използване на количествени 

методи, защото те дават много голям ресурс от възможности да бъдат решени 

формулираните в заданието изследователски задачи. 

Прилагането на методологията на представително извадково изследване с използване 

на количествени методи обикновено се използва при изследване на големи съвкупности 

(най-често на национално, много по-рядко на регионално ниво). Тя позволява чрез 

анализ на статистически зависимости и връзки, характерни за съвкупността на 

изследваните лица, да се изказват научно обосновани аналитични твърдения за някакви 

техни (на тези съвкупности от населението) макросоциални феномени/ явления. Тоест, 

представителните извадки осигуряват възможността да бъдат генерализирани по 

отношение на някаква голяма съвкупност (нация, населението на даден регион, класа, 

поколенческа група, и др.под.) изводите, направени въз основа на интерпретация на 

зависимости и връзки, които са характерни за (например) 900, 1000, 1100 изследвани 

лица. Последните се подбират по строго определен начин, осигуряващ съответствие 

между определени структурни характеристики на групата на изследваните лица и тази 

на макро-социалната съвкупност, към която е насочен изследователският интерес. Тези 

връзки и зависимости са значими спрямо (когато надхвърлят) конкретни стойности на 



 
 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект А08-14-26-с/23.03.2009 “Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце 

Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г., съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

Page 10 of 66 

статистическата грешка, изводими от определени статистически измерения, свързани 

със самата случайна извадка.  

Ето защо употребата на тази методология би била коректна, когато са налични няколко 

задължителни условия, за да се осигури представителност, достоверност и валидност на 

данните, и да се осигурят твърди основания на техния анализ. В противен случай 

изследването не може да претендира за валидност на твърденията и изводите извън 

групата на конкретните изследвани лица (например споменатите 900, 1000, 1100) и 

тогава употребата му не е обоснована нито от гледна точка на аналитичните резултати, 

нито от финансова гледна точка. От тези условия в перспективата на въпросното 

проучване се оказаха най-важни следните две: Първо, изследваната съвкупност трябва 

да има няколко общи съдържателни характеристики, които да позволят да се приложи 

извадково представително изследване, и второ, да е налична предварителна 

информация или познание за няколко нейни основни структурни параметъра 

(относителни дялове по големина на фирмата, по вид на юридическото лице (ЕТ, ООД, 

ЕООД, АД и пр.), по тип сфера на дейност, и др.). При липсата или недостатъчността на 

такава информация, необходимо е да са налице изчерпателни списъци на фирмите в 

интересуващата ни съвкупност.  

Що се отнася до предмета на проучването – нужди и нагласи на бизнеса спрямо 

проектите по ПЧП, необходимостта от допълнителна информация в тази област и 

конкретната й специфика, и двете условия не бяха налични, за да може да се приложат 

основно количествени методи: 

Първо, реализирането на едно регионално-представително изследване не би дало 

възможност за постигане на целите на заданието, защото в неговата извадка 

относителният дял на изследваните лица, които имат богат практически опит с проекти 

по ПЧП щеше е пренебрежимо малък, за да позволи осъществяването на какъвто и да е 

анализ на получените данни. С други думи, една от същностните характеристики – 

обвързаност на дейността на фирмата с регулярно взаимодействие с общинската 

администрация по повод на проекти и дейности с характер на ПЧП – би отсъствала за 

по-голямата част от съвкупността, която ще се изследва, а именно сферата на бизнеса 

на община Гоце Делчев.  
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Второ, реализиране на регионално-представително изследване в бизнеса в относително 

неголеми региони, респективно в община Гоце Делчев, се възпрепятства от липсата на 

достоверна предварителна информация за основни параметри на съответната 

регионална съвкупност, по които да бъде конструирана и конкретната представителна 

извадка, чрез която да се реализира проучването. Информацията, която може да бъде 

получена от Националния статистически институт, Национална агенция по приходите 

или браншови камари попада в тази графа, предимно поради високата степен на 

неадекватността й спрямо актуалното състояние: Официалните данни от тези 

институции се разминават в по-голяма или по-малка с реалните параметри на активния 

и функциониращ бизнес, основно поради неотчитане на сериозната като мащаб 

динамика през последната една година, свързана с икономическата и финансова криза. 

По-важното обаче е, че при липса на задължителната предварителна информация, за 

която стана дума по-горе, изследването нямаше да покрие изискванията за 

представителност и ефектът относно интерпретацията на получените резултати щеше 

да бъде минимален (те щяха да бъдат валидни само в рамките на групата на 

конкретните изследвани фирми, но нямаше да могат да бъдат правени цялостни 

обобщения за съвкупността/ целевата група), което обезсмисля подобно мащабно 

усилие. 

 

2.2 Използвани методи 

Горните аргументи бяха основание изследователският екип, осъществил проучването, 

да избере да компенсира този познавателен дефицит чрез използването и на качествени 

социологически методи (фокус-групова дискусия и дълбочинно интервю), които 

позволяват осъществяването на дълбочинен анализ на мненията, оценките, нагласите, 

нуждите и желанията на представители на бизнеса, както и на стоящите в основата 

им причини. 

Основните предимства на тази методология в конкретния случай са в това, че 

използването на качествени методи осигурява възможност за по-дълбочинно разбиране 

на изследвания предмет, особено от гледна точка на същностно отличаващи се типични 

нагласи и опит/ практики на различните целеви групи при взаимодействието между 
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община и бизнес. Тези методи позволяват специфизирано фокусиране на 

изследователския инструмент към конкретната целева група съобразно нейните 

качествени особености. 

Тъй като дават възможност да се разкрият по-дълбинни нагласи, и същностни 

основания на житейския опит и практика (за разлика от количествените методи), 

употребата им при един неизследван феномен, за който се знае твърде малко, се оказва 

много по-евристична, защото дава възможност за идентифициране на съдържателните 

измерения и автентичното състояние на проблематиките, свързани с функционирането 

на взаимодействието между публичните и частните партньори.  

Успоредно с тези методи, съгласно заложеното в заданието изискване за провеждане на 

анкетно проучване, беше реализирано и провеждането на пряка персонална анкета чрез 

стандартизирано интервю сред 78 типологично подбрани респондента, представители 

на дребния, средния и едрия бизнес основно от град Гоце Делчев. Целта на това 

проучване беше да се придобие представа за приблизителни количествени параметри 

на степента на значимост на определени теми и проблеми, свързани с възможностите за 

ПЧП, йерархията на използваните комуникационни канали за информиране за 

дейността на общинското ръководство при взаимодействието между бизнеса и 

общината, степента на удовлетвореност от това взаимодействие, потенциални 

намерения и желания за реализация на ПЧП от гледна точка на потенциалните обекти, 

дейности услуги. Количествените данни, получени вследствие на използването на този 

метод допълниха аналитичната картина на изследваните нужди и нагласи на бизнеса 

спрямо проектите по ПЧП, необходимостта от допълнителна информация в тази област 

и конкретната й специфика. 

За целите на анализа на моментното състояние в Община Гоце Делчев относно 

реализираните и в процес на реализация проекти с характер на ПЧП, концесии и 

обществени поръчки, беше направено задълбочено изследване на проектната 

документация при конкретни, типологично подбрани примери с цел набиране и 

систематизиране на подробна информация за тях. В продължение на една работна 

седмица член на изследователския екип направи задълбочен преглед на тази 
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документация за вече реализираните и/или такива в процес на реализация проекти в 

областта на ПЧП, както и такива в областта на концесиите и обществените поръчки.   

 

В рамките на изследвания предмет бяха разграничени няколко различни 

изследователски обекта – респонденти, живеещи и работещи на територията на община 

Гоце Делчев, а именно: представители на бизнеса, представители на общинската 

администрация, представители на неправителствени организации.  

В зависимост именно от спецификата на целевите групи от гледна точка на степента на 

въвлечеността им в проблематиките, свързани с реализирането и възможностите за 

реализация на ПЧП, концесии и обществени поръчки, изследователските методи и 

инструменти бяха диверсифицирани от гледна точка както на осъществяването на 

изследователския терен, така и на употребимостта на получените резултати и тяхната 

интерпретация според спецификата на съответната целева група, по следния начин:  

 

Изследване по метода „Фокус-групова дискусия”: 

С представители на средния бизнес на територията на общината. 

 

Изследване по метода „Дълбочинно интервю”: 

С представители на ръководството на община Гоце Делчев, 

С представители на средния бизнес на територията на общината, 

С представители на неправителствени организации. 

 

Анкетно проучване: 

Сред типологично подбрани представители на бизнеса от община Гоце Делчев. 

 

Изследване по метода „Анализ на съдържанието на документи”: 

На документацията на процедури за осъществяване на конкретни ПЧП, концесии и 

обществени поръчки в община Гоце Делчев. 
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След детайлното разработване на изследователската методология може да се резюмира, 

че тя включва използването и прилагането в теренния стадий на самото проучване на 

следните конкретни методи:  

- Дълбочинно проучване на документация и нормативна уредба, свързана с 

реализацията на ПЧП в община Гоце Делчев, по метода „content analysis” 

(„анализ на съдържанието на документи”). 

- Изследователско наблюдение на работата на общинската администрация в 

община Гоце Делчев при взаимодействието й с бизнеса, по метода „включено 

наблюдение”. 

- Задълбочено проучване за нуждите и нагласите на бизнеса спрямо проектите 

по ПЧП, необходимостта от допълнителна информация в тази област и 

конкретната й специфика, по методите „дълбочинно интервю” и „анкетно 

проучване”. 

- Задълбочено проучване за нуждите и нагласите на бизнеса спрямо проектите 

по ПЧП, необходимостта от допълнителна информация в тази област и 

конкретната й специфика, по метода „фокус-групова дискусия”. 

- Задълбочено проучване за нуждите и нагласите на гражданските организации 

спрямо проектите по ПЧП, по метода „фокус-групова дискусия”. 

- Задълбочено проучване на взаимоотношенията между общинската 

администрация и представителите на бизнеса, свързани с реализирането на 

проекти по ПЧП, концесии и обществени поръчки, по метода „дълбочинно 

интервю”. 

 

Използваните източници на емпирична информация са следните: документация на 

общинската администрация; нормативни актове от местно значение; общинска 

стратегия за развитие; резултати от анкетно проучване; резултати от дълбочинни 

интервюта с представители на администрацията, бизнеса, гражданските организации; 

резултати от фокус-групова дискусия с представители на бизнеса.  
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3 Основни изследователски резултати 
 

Проведеното изследване беше положено в един много специфичен социално-

икономически контекст – а именно на засилваща се обща финансова и икономическа 

криза, която се отразява на всички публични и частни субекти. Ефектите от кризата са 

многопосочни и дългосрочни, като в случая с настоящото изследване са важни 

ефектите, оказвани върху възможността за планиране и приоритетизиране на дейности 

и задачи, като се променят дневният ред и подходите към решаването на краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни социално-икономически задачи. Ето защо регистрираното 

чрез изследването повсеместно повлияване от различните ефекти на кризата върху 

всички участници в социално-икономическите взаимодействия, не може да бъде 

пренебрегнато както при стадия на събиране на емпиричната информация, така и 

особено на етапа на нейното анализиране. Напротив, кризата и нейните ефекти трябва 

да се включат както като основна предпоставка за актуалното взаимодействие община-

бизнес, така и за формирането на гледната точка на всяка от страните и позициите й 

към съвместните проекти с характер на ПЧП.  

Основните предизвикателства пред общината в този кризисен контекст са свързани с 

лошото финансово състояние на общинския бюджет, което рефлектира върху  

благоустрояването, инфраструктурата, образованието, уличната мрежа, детските 

градини. Проблемите с бюджета идват основно по линия на собствените приходи, 

които не могат да се изпълнят най-вече поради липса на интерес към продажба на 

общински имоти (терени и земи), както и поради спадналия жизнен стандарт на 

населението.  

Успоредно с това се засилва и един позабравен в последните години проблем – 

повишаване на безработицата основно поради затваряне на шивашките фирми, 

работещи на ишлеме, поради кризата на западния пазар, към който основно е била 

насочена тяхната продукция. Друг ресурс за увеличаване на дела на безработицата са 
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съкращенията във всички останали значими производствени предприятия на 

територията на общината, както и силното свиване и дори спиране на работата на 

фирмите в строителния сектор, които са били добре развити преди настъпването на 

кризата. Единствено фирма „Ролман” от големите работодатели засега успява да се 

задържи въпреки кризата, и в момента там работят около 2400 работници, включително 

и от съседните общини. Поради споменатата стагнация в строителния бранш, част от 

строителните работници се реализират на обекти в София, а други – като сезонни 

работници в Гърция, за което спомага и работещия от няколко години ГКПП 

„Илинден”. В рамките на традиционното тютюно-производство една част от хората, 

занимаващи с него, изкарват допълнителни доходи и така тушират явленията на 

кризата както върху семейните бюджети, така и върху общото потребление в община 

Гоце Делчев. 

От друга страна обаче, оперативните програми на Европейския съюз дават 

възможности (въпреки всички условности) за намаляване на негативните ефекти на 

кризата и за компенсиране на финансовия недостиг по европейски програми и чрез 

финансирането, което те осигуряват. Общината работи по проект за рехабилитация на 

пътната мрежа по Оперативна програма „Регионално развитие”, както и по 

благоустрояване на двадесет и пет улици и градския парк като част от градската среда 

(по същата програма).  

За това помага далновидно създаденият още преди кризата (и без връзка с нея) отдел по 

подготовка на програми, в който работят пет служителя на общината, занимаващи се с 

разработката и кандидатстването по съществуващите европейски и национални 

програми. От януари 2008 г. по линията на подобни проекти в общината са влезли 

допълнително около 15 млн. лева финансови средства, и съответно техния еквивалент в 

работа по дейности и обекти, което е много позитивен стимул за местната икономика.  

Все пак трябва да се подчертае, че оперативните програми на ЕС не засягат всички 

проблеми, които чакат решение в рамките на община Гоце Делчев, към което се добавя 

и спряното финансиране през 2009 година по националите фондове и програми 

(например общината е спечелила проект за ВиК към МОСВ, но прекратеното към 

настоящия момент финансиране е замразило реализирането му). По подобен негативен 
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начин се развиват и други три проекта (два големи проекта в областта на образованието 

и един в културата), които са одобрени, но поради недостиг на средства не се 

стартират. Очакванията на общинското ръководство за излизане от спиралата на 

неразплатени към доставчици и изпълнители дейности и увеличаване на дефицита в 

общинския бюджет са свързани с възстановяването от страна на държавата на 

финансирането по националните фондове.  

Напрежението и разминаването между желанията и намеренията на общината да се 

реализират немалко различни по характера и спецификата си дейности и проекти, и 

предизвикателството да се избегне състояние на неплатежоспособност, водят до 

търсене на нови възможности за финансиране, и в частност чрез публично-частни 

партньорства.  
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4 Анализ на взаимоотношенията между 

общинската администрация и представителите 

на бизнеса, свързани с реализирането на 

проекти по ПЧП, концесии и обществени 

поръчки. 
 

Основните цели на конкретния анализ на взаимоотношенията между общинската 

администрация и представителите на бизнеса, свързани с реализирането на проекти по 

ПЧП, концесии и обществени поръчки, са, първо, да се систематизират и обобщят 

данните за процесите на сътрудничество между публичния и частния сектор на 

местно ниво, както и да се локализират добрите и лошите практики във 

взаимоотношенията и комуникацията между публичните и частните партньори, 

свързани с етапите и процесите на реализация на съвместни проекти.  

 

4.1 Позицията и гледната точка на общината 

 

Обобщеното мнение на ръководството на община Гоце Делчев за взаимоотношенията 

„община – бизнес” е важно за разбирането на съдържанието на процесите за реализация 

на ПЧП на територията на общината, и с оглед анализ на придобития опит и 

успешността на реализираните инициативи.  

 

На първо място трябва да бъде изведено убеждението на общинското ръководство в 

лицето на кметската управа и ръководството на Общинския съвет, че местният бизнес и 

неговото развитие е много важен елемент от цялостното състояние на общината, заради 
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което той трябва да бъде подкрепян напълно. При взаимодействието с предприемачите 

стремежът на местната управа е да се помага на всеки, който идва да прави бизнес в 

Гоце Делчев. Мнението е, че сътрудничеството с бизнеса се осъществява лесно и 

поради още едно обстоятелство – а именно, тъй като и една част от общинския съвет са 

предприемачи, хора от бизнеса, като това представлява едно своеобразно лоби, което 

представя проблемите на бизнеса. Оценката на общината е, че като цяло е налице едно 

добро взаимодействие с бизнеса, включително и свързаното конкретно с реализирането 

на проекти по ПЧП, концесии и обществени поръчки, поне що се отнася до 

намеренията и участието на самата община.  

Като позитивни примери за доброто взаимодействие се посочват конкретни случаи от 

последните двадесет години, свързани с приватизацията на общинската собственост, 

съвместни дружества, инвестиции върху общински терени (в момента на територията 

на бившия общински хлебозавод работи предприятието „Наталия ММ” за производство 

на играчки за шоколадови яйца „Киндер Сюрприз”; на територията на бившия 

промкомбинат сега работи предприятие за производство на обувки; приватизираният 

Хотел Неврокоп, който сега е модернизиран и работи добре.). По инициатива на 

общината и с подкрепата на ПРООН е създаден бизнес инкубатор за подпомагане на 

малкия и средния бизнес в общината, който ползва общинска сграда (помещения в 

сградата на образователна структура (гимназия) и който към настоящия момент се 

самофинансира и функционира много успешно като НПО.  

С помощта на програма ФАР общината създава бизнес-център в Младежкия дом, който 

в момента на изследването започва по-активна дейност.  

Пример за добро взаимодействие, което засега обаче е временно „замразено” поради 

кризата, е привличането на инвеститор от Южна Корея за производство на осветителни 

тела, което по предварителен план е трябвало да открие нови 100 работни места.  

По отношение на сътрудничеството между общината и бизнеса под формата на ПЧП, 

може да бъде резюмиран следния двойнствен като ефекти и последици опит: 

 

Основната форма, под която функционират досега осъществените публично-частни 

партньорства в община Гоце Делчев, е концесията. Те могат да бъдат условно 
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аналитично разграничени на три групи: първо, успешно реализирани и устойчиви към 

момента проекти по ПЧП (концесии), второ, временно стопирани, или „замразени” 

(основно поради глобалната финансова и икономическа криза), трето, неуспешни ПЧП 

(концесии), които или никога не са стартирали, или са се провалили на ранен етап. 

В първата група могат да бъдат определени следните успешно реализирани и 

устойчиви към момента ПЧП:  

o „Неврокоп Газ” – съвместно дружество между общината и фирма 

Енемона за битовата и промишлена газификация на града; 

o „Пирин Спринг” – концесия за бутилиране на минерална вода от извор 

при с.Баничан – 25 г. 

o Обществен поръчка за сметопочистването, сметосъбирането и 

сметоизвозването в града 

o Нощен бар – отдаден за 10 г. чрез концесия 

o „Символ на любовта” – Дневен център за деца с увреждания (делегирана 

социална дейност, която се финансира от държавата през общината) 

o Туристическа спалня (в град Гоце Делчев), съвместно с туристическо 

дружество „Момини двори”. 

 

Във втората група са временно стопираните, или „замразени” (основно поради 

глобалната финансова и икономическа криза) проекти чрез ПЧП: 

o „Болкан Грийн Енерджи” (за изграждане на предприятие за преработка на 

отпадъци), което в момента е проблемно ПЧП, защото според 

партньорите на общината засега липсва финансиране от норвежкия фонд, 

първоначално ангажиран с проекта.   

 

В третата група са неуспешните ПЧП, които или никога не са стартирали, или са се 

провалили на ранен етап: 

o Тенис-корт (обявена процедура, но от две години няма дейност и в 

момента се върви към прекратяване на договора). 
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o „Символ на надеждата” – общината е предоставена земята за Клиника по 

хирургия (създадена от немска фондация), която доскоро е 

функционирала, но от няколко месеца е преустановила дейността си, 

заради вътрешни проблеми.  

o Изграждането на колеж (образователен център) за подготовка на 

кандидат-студенти за Англия, върху неизползваем общински терен 

(сградата на старата баня). Това е пример за провалена възможност за 

ПЧП, тъй като в определен период част от земята е продадена на 

частните субекти. А към момента на провеждане на изследването няма 

придвижване в положителна посока, поради дълга съдебна процедура по 

обжалване на строителните дейности от страна на съседи.  

o ПЧП за осъществяване на дейностите по „Домашен патронаж”. 

Общинският съвет е обсъждал идея да се обяви процедура за публично-

частно партньорство, но след допитване до ползващите тази услуга, 

процедурата е прекратена, защото последните не са били съгласни да се 

осигурява от частен партньор, поради стремеж към сигурност, която 

виждат в лицето на общината. 

 

Потенциалът за реализиране на ПЧП според ръководството на общината е много по-

голям от реализираните досега. Единственият сериозен проблем в момента пред 

разгръщането на повече инициативи на публично-частно партньорство е действието на 

икономическата криза, която е оставила в тежка ситуация и бизнеса едновременно със 

задлъжнялостта на общината към фирмите. Очакванията са, че в една бъдеща различна 

от тази необичайна икономическа обстановка, ПЧП е вариант за добро взаимодействие 

и взаимна полза както за публичния (общината) партньор, така и за частния, тъй като 

към настоящия момент, въпреки максимално облекчените процедури по отношение на 

техническа документация, общинска собственост и прочие, от лятото на 2009 г. няма 

нито една инициатива на бизнеса в тази посока, и затова трудно може да става дума за 

взаимодействие бизнес-община в този период. 
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При нормализирането на икономическата ситуация очакванията са за пускане отново в 

ход на няколко идеи за реализиране на ПЧП с участието на фирми като частен 

партньор: 

 

o Изграждане на пътна и улична инфраструктура в бившия стопански двор, където 

са ситуирани много фирми, а няма елементарни условия за пътна комуникация. 

(при предишна инициатива на общината за съвместно изграждане, усилието се е 

провалило поради отказ на представителите на бизнеса.)  

 

o Изграждане на фотоволтаична централа на територията на  община Гоце Делчев 

върху 230 декара общинска земя, под формата на концесия за определен период. 

Спечелилият конкурса за тази дейност след време се е отказал, а класираният на 

второ място към настоящия момент е съгласен да започне реализацията на ПЧП.  

 

o Довършване на почти изградените защитено жилище и дом за стари хора на 

терена на бившите казарми, но в момента липсата на средства стопира 

приключването на  строително-ремонтните дейности. При наличие на 

инициатива от частен партньор (НПО например) за реализиране на ПЧП за 

предоставяне на специализираната услуга, общината е в готовност да придвижи 

съвместен проект под формата на ПЧП. 

 

Изследването идентифицира един предимно недиференциран възглед на общината за 

нейния потенциал за реализиране на ПЧП, доколкото нагласата е, че тя има потенциал 

във всички сфери на приложимост на ПЧП, като единствената предпоставка е наличие 

на инициатива от страна на заинтересовани частни партньори. Опасностите се виждат 

основно в неизбистрената представа на бизнеса в България за начините на 

осъществяване на ПЧП, като за тях много и често се говори, но кандидатите за частен 

партньор нямат добри гаранции да това, което желаят да направят, тоест, има 

инициатива, но няма гаранции (негативният примерът дружеството за преработка на 

отпадъци).  Друга част от тези опасности идват по линията на това, че понякога 
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определен бизнес иска да завладее конкретна (икономическа) територия посредством 

ПЧП, без да е наясно какво ще прави, като това се е засилило особено след очакванията 

за големи финансови трансфери по оперативните програми на Европейския съюз. Ето 

защо разбирането е, че подборът на участниците от другата страна трябва да е много 

прецизен и внимателен. Едно от актуалните и потенциални разминавания между 

различните партньори в ПЧП е общинското очакване за реализиране чрез тях на 

„твърди мерки” (инфраструктура, например), а не толкова за дейности („меки мерки”).  

 

Къде по конкретно вижда общината най-големия си потенциал за ПЧП: 

 

o Изграждането на големи обществени паркинги, за което има голяма 

необходимост, тъй като паркирането и придвижването в общинския център Гоце 

Делчев е огромен проблем.   

 

o Голям резерв за възможности за реализация на ПЧП е туризмът, тъй като 

общината има добри природни дадености, територията й е относително запазена 

чиста, планината има своите достойнства с девствена природа на места, а освен 

това на относително малко разстояние са събрани море, планина, минерални 

извори.  

 

o Във връзка с последното, изграждането на туристически информационни 

центрове (вкл. и „посетителски”) е добра възможност за реализиране на ПЧП. 

 

o Изграждането на фотоволтаични централи, тъй като общината разполага с 600-

700 декара терени земеделска и неземеделска земя (бивши баластриери по 

поречието на река Места), която дава възможност за разгръщане на този нов вид 

индустрия чрез форма на ПЧП.  

 

o В по-средносрочна перспектива изграждането на газопровод от Драма (Гърция) 

до Гоце Делчев е много важен проблем (поради трудният характер на доставките 
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от сега съществуващата разпределителна мрежа в България), който може да бъде 

решен посредством ПЧП.   

 

o Много големи възможности за ПЧП има при експлоатацията на ВиК мрежа, 

пречиствателна станция и друга инфраструктура в бъдещото населено място, 

което би се оформило на мястото на общинския курорт с лечебни функции с 

местно значение „Попови ливади” при благоприятно решение на този казус. 

 

o Основната част от общинската собственост, която е останала след 

приватизацията, е в района на бившата казарма, и там има възможност тези 

терени да се ползват евентуално при реализация на ПЧП.  

 

o Друг потенциал има в природните богатства, с които разполага общината – води, 

кариерни материали.  

 

o Потенциал са и сградите, които са общинска собственост – например Културен 

дом.  

 

4.2 Позициите и гледните точки на бизнеса 

 

Анализът на емпиричната информация, събрана чрез използването на качествените 

методи „дълбочинно интервю” и „фокус-групова дискусия”, както и от анкетното 

проучване сред типологично подбрани представители на бизнеса (основно среден и над 

среден бизнес) доведе до един основен и донякъде парадоксален извод – голяма част от 

последните са индиферентни към проблематиката на ПЧП, което естествено се 

комбинира с ниска степен на информираност и яснота за спецификата, потенциала, 

ограниченията на този тип проекти.  

Близо 29 на сто от интервюираните предприемачи по никакъв начин не проявяват 

интерес към реализиране на ПЧП с общината. Реален интерес имат едва 21,5 на сто, а 
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половината (50 на сто) не са се интересували досега, но конкретният въпрос за това ги 

провокира да посочат, че в бъдеще биха се заинтересували от тази форма на 

взаимодействие с общината.  

Горните данни не са изненадващи, обаче, ако се съпоставят с данните за честотата на 

сътрудничеството (вкл. съвместни дейности) на фирмите с общината – оказва се, че 

46,4 на сто от анкетираните не са имали никога подобно взаимодействие. Това означава 

и липса на практически опит, от който да черпят аргументи за своите становища 

отношение на преценката за качеството на взаимодействието бизнес-община. Въпреки 

това, 64,3 на сто поставят ниска оценка на това взаимодействие по пет-степенна скала, 

което независимо от липсата на практически опит, все пак формира мнение, което не е 

благоприятно за естеството на сътрудничеството на бизнеса с общината.  

Средна оценка поставят 17,9 на сто, а висока – 14,3 на сто от анкетираните, което 

означава че „недоволните” от качеството на взаимодействието са два пъти повече от 

доволните. 

Данните от прилагането на качествените методи потвърдиха това разделение в 

оценките и мненията за взаимодействието между община и бизнес: Определена част от 

предприемачите имат завишени изисквания към общинската управа и от тези позиции 

не са привърженици на позитивните и високи оценки. В най-добрия случай 

поведението на общината се преценява като не особено активно, като изчакващо 

инициатива от страна на бизнеса. На няколко пъти се повтаряше рефренът, че когато от 

бизнеса се иска съдействие от общината по конкретен казус, не се получава отказ и тя 

прави това, което е поискано, а се отбелязва като проблем, че липсва инициативата 

именно от общината към бизнеса. Тоест, повечето от представителите на бизнеса 

споделят мнението, че общината е доста пасивна и не предлага сама инициативи на 

бизнеса, а когато бизнесът прави такива, те не се придвижват достатъчно бързо спрямо 

неговите нужди. По-малката част от бизнесмените са доволни от взаимодействието си с 

община и нямат сериозни възражение или конкретни негативни примери.  

Като цяло, обаче, доминира мнението, че общинското ръководство е отворено за срещи 

с всички представители на бизнеса винаги, когато те са поисквани от страна на бизнеса, 

като проблемът не е в липсата на комуникация, а във взимането „по-присърце” от 
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страна на общинското ръководство на повдигнатите от бизнеса въпроси. По-голямата 

част от представителите на бизнеса акцентират обаче върху улеснено административно 

обслужване, което е положителна практика. 

В синхрон с тези заявени позиции са и данните от анкетното проучване, според които, 

ако трябва да се избира между решаването на четири проблема на взаимодействието 

община-бизнес, най-важно е да се повиши „чуваемостта” за проблемите на бизнеса от 

страна на общината, като така са отговорили повече от една трета от анкетираните (35,7 

на сто). Това поставя и въпроса за степента на информираност на бизнеса за действия, 

проекти и намерения на общинското ръководство.  

 

4.2.1 Нужди на бизнеса от специализирана информация и канали за 

комуникация при заявяване на интерес за реализиране на ПЧП 

 

Въпросът „има ли необходимост от подобряване на комуникацията” се оказа в голяма 

степен риторичен, особено да представителите на бизнеса, за които има напрежения 

във взаимодействието, които се отразяват на комуникацията и взаимното разбиране. И 

позитивно настроените, и по-резервираните предприемачи, са категорични, че има 

необходимост от по-открита комуникация и по-голяма информираност от страна на 

общината към бизнеса. Данните от отговорите на следния въпрос показват 

необходимост от всякакви мерки за подобряване на комуникацията между бизнеса и 

общината: 

 

Кои от следните препоръки, ако бъдат осъществени на практика, ще подобрят 

комуникацията между бизнеса и общината?  (отговор на всеки ред!): 

  

 1. Ще подобри 

комуникацията 

2. Няма да 

промени 

нищо 

3. Ще влоши 

комуникацията 

9. Не мога 

да преценя 

1. Организиране на периодични 

кратки срещи между общинското 

ръководство и представителите на 

бизнеса 

67,9% 32,1% 0 0 
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2. Разширяване на кръга от 

представители на местния бизнес, 

участващи в Консултативния 

съвет при Кмета 

60,7% 21,4% 0 17,9% 

3. Актуализиране в реално време 

на информацията в сайта на 

общината, свързана с проблемите 

и интересите на местния бизнес 

67,9% 25% 0 7,1% 

4. Опростяване на 

административните процедури 

при съвместни проекти 

78,6% 10,7% 0 10,7% 

 

Тази необходимост от разнородни по характера си мерки означава, че представителите 

на бизнеса възприемат ситуацията като дефицит на комуникация, при който всичко, 

(каквото и да е то), което бъде приложено като подобрение, ще доведе до повишаване 

на качеството на комуникацията с общината.  

В допълнени към тези данни е и ниската степен на удовлетвореност от актуалността на 

информацията на интернет-сайта на общината – доволни са 10,7 на сто от 

анкетираните, 39,3 на сто не са нито доволни, нито недоволни, 25 на сто са недоволни, 

и висок процент (също 25 на сто) нямат мнение по този въпрос, което може да означава, 

че този източник на информация не се използва.  

Предвид данните, посочени по-горе, според които потенциалният интерес към формите 

на ПЧП би могъл да нарасне при достатъчна и конкретна предварителна информация за 

намерения, идеи, проекти на общината в областта на реализирането на ПЧП. Но както 

беше вече изтъкнато по-горе, реалният интерес към ПЧП не е особено висок, и 

следователно и данните за необходимостта от специализирана информация при 

заявяване на интерес за ПЧП показват ниски стойности: 67,3 на сто от представителите 

на бизнеса не са посочили от каква специализирана информация имат нужда при 

заявяване на интерес за реализиране на ПЧП. Сред онези, които са дали все пак някакъв 

отговор, който да е релевантен на конкретния въпрос, насочените към конкретни и ясни 

измерения на специализираната информация са единици (например не са отговорили 

„От обща информация”). Това означава, че се потвърждава направеният по-горе извод 

за високата степен на индиферентност на бизнеса в община Гоце Делчев към 
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проблематиката на публично-частните партньорства. Единичните отговори, които 

са съдържателни, са следните: 

o Информация за възможности за реализиране на ПЧП по възобновяеми 

енергийни източници 

o Информация за квалификации и обучения 

o Информация за нормативни документи във връзка с ПЧП 

Срещащият се отговор „Обща информация” всъщност означава неориентираност и 

неяснота за необходимата специализирана информация във връзка с ПЧП. 

 

Подреждането на желаните канали за комуникация при необходимост от информация 

във връзка с ПЧП е следното (то се базира на заявената готовност да се търси чрез тях 

нужната информация): 

 

От директен разговор с ръководството на общината  

 

42,9% 

Информация от свои партньори, колеги, познати 

 

21,4% 

Информация в интернет-сайта на общината 

 

21,4% 

От информационния център в общината 

 

10,7% 

Информация по телефона в общината  

 

3,6% 

  

От посочените в таблицата данни може да се направи заключението, че почти 

половината от фирмите предпочитат неформалния контакт с ръководството на 

общината, а други над 20 на сто залагат на неформалния контакт със свои партньори, 

колеги, познати, като съотношението между неформални и формални канали е 2 към 1 

в полза на първите. Тези резултати означават, че предпочитани са неформалните 

канали за комуникация, което поставя сериозния проблем за ниската степен на 

разгърнатост на автономен и информиран за проекти по ПЧП бизнес в общината. 
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4.2.2 Възможности за реализиране на ПЧП – идентифициране на потенциални 

партньори от частния сектор с интерес към реализиране на ПЧП и 

определяне на техните приоритети в тази насока. 

 

На фона на регистрирания от изследването невисок интерес към ПЧП и слаба 

информираност на бизнеса за същността и възможностите, които предлага формата на 

публично-частно партньорство, за изследователския екип се оказа сериозно 

предизвикателство идентифицирането на потенциални партньори от частния сектор в 

рамките на ПЧП с общината. Идентифицираната индиферентност на значителна част от 

бизнеса към ПЧП може да се обясни допълнително и с факта на разгръщащата се 

социално-икономическа криза. По думите на един предприемач, „тъй като в момент 

на криза всеки се е свил в собствената си черупка за оцеляване, трудно може да се 

говори за съвместни действия в близко време”. Данните от проучването показват, че 

това може да се разглежда като обяснителна призма спрямо конкретната 

незаинтересованост на местния бизнес към взаимодействия с общината под формата на 

ПЧП.  

Допълнително обяснение за тази незаинтересованост може да бъде търсено във факта, 

че големите и средните компании, които имат ресурсов и кадрови потенциал за 

подобен род съвместни проекти, са ориентирани основно към външни пазари (в 

страната или в чужбина), където пласират продукцията си. Това вторично ги „откъсва” 

от дневния ред на местния бизнес и местната общност, и така води до липса на интерес 

към реализиране на ПЧП в община Гоце Делчев.  

Трети възможен фактор за посочената вече индиферентност към ПЧП е 

производствената и продуктова специфика на онези фирми, които имат потенциал да 

бъдат партньори на общината в някаква форма на публично-частно партньорство, която 

не се вписва във възможните инструменти за удовлетворяване на някаква възникнала 

необходимост или нужда на местния социално-икономически контекст.  

Четвърти фактор е признаваното от голяма част от самите фирми състояние на бизнеса, 

при което той не е подготвен добре за участие в ПЧП.  

Допълнително обяснение за неособено голямата реална готовност за участие на бизнеса 

в реализиране на обекти, дейности и услуги чрез ПЧП е очакването за по-голяма 
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защита на частния интерес за сметка на публичния. Илюстрация на тази нагласа е 

следното мнение на предприемач от община Гоце Делчев: ”Общината трябва да 

приеме, че за определен период ще трябва да даде на бизнеса да печели от 

съответното нещо, за да поеме риска да инвестира, а чак след като бизнесът го 

разработи, общината може и да печели, и чак тогава ще е полезно и за обществото”.  

Декларираното желание от бизнеса за участие в ПЧП с общината не е малко само по 

себе си, в сравнение с други форми на взаимодействие с публичния партньор – ПЧП се 

предпочита пред останалите форми на сътрудничество (концесии, обществени поръчки, 

съвместно дружество с дялово участие). Въпросът е в това, че при конкретизация на 

питанията в посока на предмет, обекти, дейности или услуги, които са желани за 

реализиране на ПЧП, голяма част от това декларирано желание остава без конкретика. 

Над 46 но сто отказват да дадат отговор, а сред останалите отговори присъстват  

нерелевантни такива спрямо формата „публично-частно партньорство” (например, 

производство на дограма, услуги, реклама…).  

Съдържателните отговори могат да бъдат резюмирани по следния начин (отговорите са 

дадени на следния въпрос „В каква сфера, дейност или обект Вашата фирма има 

интерес от реализиране на публично-частно партньорство (ПЧП) с общината?”: 

 

o Възобновяеми енергийни източници 

o Инфраструктура 

o Общински терени 

o Преработка на отпадъци 

o Строителство и ремонтни дейности 

o Туризъм 

o Развлечение 

o Информационни технологии 

 

В този контекст от нагласи и очаквания е много трудно идентифицирането на 

потенциални партньори от частния сектор в реализирането на конкретни публично-

частни партньорства с общината. Един от основните изводи на анализа е, че ПЧП се е 



 
 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект А08-14-26-с/23.03.2009 “Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце 

Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г., съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 

 

Page 31 of 66 

превърнало в заклинание, в мантра, на което се възлагат големи очаквания да промени 

от само себе си нещата в развитието на бизнеса, но нивото на запознатост и 

подготвеност за реално сътрудничество с публичния партньор е твърде ниско. Затова 

посочените по-горе сфери и дейности са по-скоро пожелателни, по-скоро сурови 

намерения, зад които не стои сериозен потенциал. Нещо повече, част от тези отговори 

са давани и от фирми, които имат вече реализирани в същата посочена сфера форми на 

взаимодействие с общината, основно под формата на обществени поръчки или 

концесии, тоест, те „дублират” актуална, вече работеща дейност или сфера на 

сътрудничество, като желана сфера, дейност, което не носи допълнителна информация 

за потенциални, нови зони на взаимодействие чрез ПЧП.  

Нито един от участниците в дискусиите и интервютата няма намерение и не привижда 

възможност за свое участие в ПЧП като форма на партньорство и взаимодействие и не 

сподели готовност за реално участие в ПЧП, но част от тях даваха идеи за това къде, в 

кои сфери според тях, са по-добрите условия за ПЧП в община Гоце Делчев. По-долу е 

представен изчерпателен списък на предложения и идеи, които според бизнеса биха 

представлявали потенциален интерес за реализиране на ПЧП (част от тях се 

припокриват с посочения по-горе списък от анкетното проучване): 

 

 

o Туризъм (трансграничен) – чрез трансгранично сътрудничество между Гърция и 

България (с идеята да се привлекат капитали от Гърция при участие в ПЧП), 

 

o Културен туризъм (фолклорен фестивал с традиции, обичаи), 

 

o Модерна логистична зона, при която общината ще подпомогне с терени, 

инфраструктура, която може да е в близост до летището (изграждане и 

поддържане на халета, хладилни, антрепозитни складове), отново с идеята, че 

може да има голям интерес от гръцкия бизнес, 
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o Синя зона, включително паркинги – подземни и надземни в централната градска 

част на Гоце Делчев, 

 

o Уличното осветление в град Гоце Делчев, 

 

o Социален патронаж,  

 

o Кухня за социалния патронаж и за дом за стари хора, 

 

o Културни и развлекателни заведения,  

 

o Спортната зала, 

 

o Плувен басейн  (предишният опит не е бил успешен). 

 

По отношение на ПЧП в сферата на физкултурата и спорта бяха изказани и мнения, че 

това  по принцип би било добре, но беше даден пример със Спортната палата, където 

частният инвеститор не е могъл да си възстанови инвестицията, и в момента това ПЧП 

е замразено. Беше застъпено мнението, че спортните обекти трудно могат да са 

потенциални обекти на ПЧП, заради ниския интерес на населението към ползването им, 

и оттук слабата възможност за възвръщаемост на инвестицията, тоест, няма интерес, 

защото ПЧП така или иначе трябва да е на пазарна основа, а пазарът на подобни услуги 

и дейности в община Гоце Делчев е твърде свит. Преобладаваше разбирането, че все 

пак частният партньор трябва да има начин да възстанови инвестицията си, защото 

работи за печалба, а не за обществена полза, което прави общината.  

 

Представителите на бизнеса са единодушни, обаче, че ПЧП е начин за привличане на 

европейски средства и затова се отнасят позитивно се отнасят към разбирането, че тази 

форма на сътрудничество трябва да се развива.  
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5 Анализ на съществуващите процедури за 

определяне на обекти на ПЧП в община Гоце 

Делчев 
 

Анализът на съществуващите процедури за определяне на обекти на ПЧП в община 

Гоце Делчев предвиждаше да обхване следното: 

Първо, анализ на документацията, свързана с регламентиране на процедурите по ПЧП 

от гледна точка на участващите институционални звена, техните правомощия, 

структурата на тяхното взаимодействие по отношение на определянето на обекти на 

ПЧП в общината.  

Второ, анализ на йерархичните връзки и взаимо-зависимости на институционалните 

звена и оторизираните техни  представители, участващи в процеса на определяне на 

обектите на ПЧП от гледна точка на процеса на иницииране на ПЧП, етапите за 

вземане на решения, степента на отговорностите им за определяне на обектите на ПЧП. 

Трето, анализ на инициирани от местния бизнес и НПО проекти, включващи 

реализирането на ПЧП и предложенията им за определяне на обектите на въпросните 

ПЧП. 

Четвърто, анализ на практиките на опубличностяване на идеите за ПЧП от реалните 

заинтересовани страни и начините, по които последните комуникират и информират за 

конкретните обекти на предлаганите ПЧП. 

Пето, обобщение на предхождащите четири относително самостойни аналитични 

стъпки, като целта на този синтез е да се оформи общ аналитичен извод за структурата 

и съдържанието на съществуващите процедури за определяне на обекти на ПЧП в 

община Гоце Делчев. 

 

Вследствие на осъществяването на предвидените аналитични стъпки, процедурата 

може да бъде описана по следния начин: 

1. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на частен партньор чрез депозиране на 

писмено намерение до Кмета или в по-редки случаи до Общинския съвет. 
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2. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на общинската администрация, чрез 

депозиране на доклад на Кмета до Общинския съвет.  

3. Проверка от страна на Кмета на обстоятелствата и наличните възможности на 

общината за исканото или предлаганото партньорство.  

4. Дирекция „Общинска собственост” подготвя предложението, на базата на 

съответната инициатива. 

5. Когато предложението е свързано със строителен режим, се съгласува с 

Дирекция ТСУ, задно с финансов анализ и юридическа анализ. 

6. При наличие на позитивни обстоятелства, даващи гаранция за възможностите, 

след преценка на Кмета се отправя доклад с предложение до комисиите на ОС. 

7. Обсъждане в комисиите на Общинския съвет. 

8. Оценяване на ефекта от предлаганото партньорство в комисиите при 

присъствието на представител на Кметската управа и на ресорен директор на 

Дирекция (в повечето случаи – Дирекция „Общинска собственост”), прави се и 

преценка за целесъобразност и законосъобразност. 

9. Приемане на решение на ресорните комисии на ОС за приемане или отхвърляне 

на предложението. 

10. Включване в дневния ред на предстоящо заседание на Общинския съвет. 

11. Обсъждане на предложението на комисиите от общинските съветници в 

присъствието на вносителя. 

12. Приемане на решение на Общинския съвет за приемане или отхвърляне на 

предложението. 

13. При позитивно решение, се възлага на Кмета да придвижи процедурата по-

нататък.  

14. Придвижване оперативно на процедурата от Кметската администрация. 

(например, обявяване на конкурс, търг, ако е предвидено; подписване на 

договори и т.н.).  

 

Координацията на целия процес, описан дотук е отговорност на Кмета. Липсват  

фиксирани срокове за всяко от отделните действия, и в този смисъл не е нормативно 
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регламентирано в наредба или друг документ колко дълго трае процедурата. Това, по 

признание на ръководството на общината понякога води до забавяне на приключването 

на процедурата и съответно до стартирането на съответния проект.  

 

Когато е свързано с общинска собственост, процедурата задължително минава през 

одобрение на ОС, когато е за дейност, например „социален патронаж” решението взима 

еднолично кмета, като обявява открита процедура, на която могат да се явят и други 

кандидати. 

Липсата на вътрешни разпоредби за сроковете, в които трябва да приключи 

процедурата, не се възприема от общинската управа като сериозен проблем, защото 

почти всеки месец има заседание на Общинския съвет. Ако е налице определено 

предложение, което е спорно, се провежда обсъждане с ОС, после се провежда разговор 

с потенциалния инвеститор и така предварително се изчистват спорните моменти.  

ОС взима решение и упълномощава или задължава кмета да задвижи процедурата, като 

това в повечето случаи не съдържа срокове, но има и случаи, в които те се предвиждат, 

например в случая с предложението за фотоволтаичната централа., когато е било 

фиксиран срок от един месец. 
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6 Анализ на процеса на вземане на решение за 

стартиране на проект чрез ПЧП в община Гоце 

Делчев  
 

Анализът на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев обхваща следното: 

Първо, анализ на документацията и нормативните предпоставки, свързани с 

регламентиране на процедурите по ПЧП от гледна точка на участващите 

институционални звена, техните правомощия, структурата на тяхното взаимодействие 

по отношение на участието и ролята им в процеса на вземане на решение за стартиране 

на проект чрез ПЧП в общината.  

Второ, анализ на йерархичните връзки и взаимо-зависимости на институционалните 

звена и оторизираните техни представители, участващи в процеса на вземане на 

решение за стартиране на проект чрез ПЧП от гледна точка на процеса на иницииране 

на ПЧП, етапите за вземане на решения, степента на отговорностите им във всеки един 

от етапите на процеса на вземане на решение за стартиране на ПЧП в община Гоце 

Делчев. 

Трето, анализ на степента на включеност на местния бизнес и НПО във всеки от 

етапите на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез ПЧП. 

Четвърто, анализ на съществуващите практики на въвличане на реалните 

заинтересовани страни в процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез 

ПЧП и начините, по които заинтересованите страни допринасят за, и влияят позитивно 

върху решението за стартиране на ПЧП. 

Пето, обобщение на предхождащите четири относително самостойни аналитични 

стъпки, като целта на този синтез е да се оформи общ аналитичен извод за структурата 

и съдържанието на процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев. 
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Вследствие на осъществяването на предвидените аналитични стъпки се оказа, че няма 

съдържателно разделение между процедурата за определяне на обекти на ПЧП в 

община Гоце Делчев, и процеса на вземане на решение за стартиране на проект чрез 

ПЧП.  Тоест, тези два елемента са синтетично обвързани при иницииране на процеса по 

реализиране на ПЧП. Процесът на вземане на решение може да бъде описан по следния 

начин: 

1. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на частен партньор чрез депозиране на 

писмено намерение до Кмета или в по-редки случаи до Общинския съвет. 

2. Заявяване на интерес за ПЧП от страна на общинската администрация, чрез 

депозиране на доклад на Кмета до Общинския съвет.  

3. Проверка от страна на Кмета на обстоятелствата и наличните възможности на 

общината за исканото или предлаганото партньорство.  

4. Дирекция „Общинска собственост” подготвя предложението, на базата на 

съответната инициатива. 

5. Когато предложението е свързано със строителен режим, се съгласува с 

Дирекция ТСУ, задно с финансов анализ и юридическа анализ. 

6. При наличие на позитивни обстоятелства, даващи гаранция за възможностите, 

след преценка на Кмета се отправя доклад с предложение до комисиите на ОС. 

7. Обсъждане в комисиите на Общинския съвет. 

8. Оценяване на ефекта от предлаганото партньорство в комисиите при 

присъствието на представител на Кметската управа и на ресорен директор на 

Дирекция (в повечето случаи – Дирекция „Общинска собственост”), прави се и 

преценка за целесъобразност и законосъобразност. 

9. Приемане на решение на ресорните комисии на ОС за приемане или отхвърляне 

на предложението. 

10. Включване в дневния ред на предстоящо заседание на Общинския съвет. 

11. Обсъждане на предложението на комисиите от общинските съветници в 

присъствието на вносителя. 

12. Приемане на решение на Общинския съвет за приемане или отхвърляне на 

предложението. 
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13. При позитивно решение, се възлага на Кмета да придвижи процедурата по-

нататък.  

14. Придвижване оперативно на процедурата от Кметската администрация. 

(например, обявяване на конкурс, търг, ако е предвидено; подписване на 

договори и т.н.).  

 

Координацията и на този целия процес, описан дотук, е отговорност на Кмета. Липсват  

отново фиксирани срокове за всяко от отделните действия, и в този смисъл не е 

нормативно регламентирано в наредба или друг документ колко дълго трае 

процедурата. Това, по признание на ръководството на общината понякога води до 

забавяне на приключването на процедурата и съответно до стартирането на съответния 

проект.  

 

Когато е свързано с общинска собственост, процесът задължително минава през 

одобрение на ОС, когато е за дейност, например „социален патронаж” решението взима 

еднолично кмета, като обявява открита процедура, на която могат да се явят и други 

кандидати. 

Липсата на вътрешни разпоредби за сроковете, в които трябва да приключи 

процедурата, не се възприема от общинската управа като сериозен проблем, защото 

почти всеки месец има заседание на Общинския съвет. Ако е налице определено 

предложение, което е спорно, се провежда обсъждане с ОС, после се провежда разговор 

с потенциалния инвеститор и така предварително се изчистват спорните моменти.  

ОС взима решение и упълномощава или задължава кмета да задвижи процедурата, като 

това в повечето случаи не съдържа срокове, но има и случаи, в които те се предвиждат, 

например в случая с предложението за фотоволтаичната централа., когато е било 

фиксиран срок от един месец. 
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7 Реализирани и в процес на реализация 

проекти, осъществени или осъществявани чрез 

ПЧП в община Гоце Делчев 
 

Списъкът на реализираните и в процес на реализация проекти,осъществявани чрез ПЧП 

в община Гоце Делчев е резултат на прегледа и дълбочинния анализ на документацията 

на всеки един от изброените по-долу проект. Набирането и систематизирането на 

подробна информация за вече реализираните и/или такива в процес на реализация 

проекти в областта на ПЧП, както и такива в областта на концесиите и обществените 

поръчки премина през прегледа на около 1200 страници документни източници: 

 

1. Реализирани проекти в сферата на промишлеността, осъществени чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев 

 

Име на проекта: „Концесия – особено право на ползване върху минерална вода 

от сондаж №273, находище с.Баничан, община Гоце Делчев.  

Концедент (възложител): Община Гоце Делчев 

Концесионер (изпълнител): „Пирин Спринг ООД” 

Предмет на проекта: „Бутилиране на натурална и газирана минерална вода и 

сокове” 

Дата на стартиране: 13.12.2005 г. 

Резултати: Положителни 

Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е устойчив. 

 

Име на проекта: „Акционерно дружество „Болкан Грийн Енерджи” Гоце 

Делчев” АД.  

Акционер: Община Гоце Делчев 

Акционер: „Болкан Грийн Енерджи” АД 
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Предмет на проекта: „Разработване и управление на проект за преработка на 

биологични и битови отпадъци в община Гоце Делчев” 

Дата на стартиране: 09.09.2008 г. 

Резултати: Без резултати 

Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е замразен.. 

 

Име на проекта: „Акционерно дружество „Неврокоп Газ” АД.  

Акционер: Община Гоце Делчев 

Акционер: „Енемона” АД 

Предмет на проекта: Изграждане на вътрешна газоразпределителна мрежа за 

гр.Гоце Делчев за промишлена и битова газификация” 

Дата на стартиране: 16.06.2008 г. 

Резултати: Положителни. 

Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът има предпоставки за 

устойчивост. 

 

2. Реализирани проекти в сферата на селското стопанство, осъществени чрез 

ПЧП в община Гоце Делчев  

Няма реализирани проекти. 

 

3. Реализирани проекти в сферата на туризма, осъществени чрез ПЧП в община 

Гоце Делчев: 

Няма реализирани проекти. 

 

4. Реализирани проекти в сферата на транспорта, осъществени чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев. 

Няма реализирани проекти. 

 

5. Реализирани проекти в сферата на комуналните услуги, осъществени чрез 

ПЧП в община Гоце Делчев  



 
 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект А08-14-26-с/23.03.2009 “Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце 
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Няма реализирани проекти. 

 

6. Реализирани проекти в сферата на образователните и социалните услуги, 

спорта и развлеченията, осъществени чрез ПЧП в община Гоце Делчев: 

 

Име на проекта: „Възлагане предоставяне на социални услуги в общността”. 

Възложител: Община Гоце Делчев 

Доставчик (изпълнител): „Символ на любовта – Дневен център за работа с деца с 

увреждания” 

Предмет на проекта: Организиране и управление на социални услуги в 

общността –„Дневен център за деца с увреждания” и „Център за обществена 

подкрепа” 

Дата на стартиране: 16.10.2007 г. 

Резултати: Положителни 

Оценка за устойчивост на резултатите: Устойчивост на проекта. 

 

Име на проекта: „Концесия за осъществяване на спортна и други обслужващи и 

спомагателни стопански дейности”.  

Концедент (възложител): Община Гоце Делчев 

Концесионер (изпълнител): „Хандбален клуб „Пирин – Гоце Делчев”” 

Предмет на проекта: Осъществяване на спортна и други обслужващи и 

спомагателни стопански дейности 

Дата на стартиране: 17.02.2005 г. 

Резултати: Незадоволителни 

Оценка за устойчивост на резултатите: Неустойчивост на проекта. 

 

Име на проекта: „Концесия за спортен тенис-комплекс”.  

Концедент (възложител): Община Гоце Делчев 

Концесионер (изпълнител): „ВИП ООД” 

Предмет на проекта: Изграждане и ползване на спортен тенис-комплекс 
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Дата на стартиране: 15.03.2007 г. 

Резултати: Негативни 

Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е безперспективен. 

 

Име на проекта: „Концесия за осъществяване на търговска дейност в обект 

„Нощен бар”, находящ се в Дом на културата”.  

Концедент (възложител): Община Гоце Делчев 

Концесионер (изпълнител): „М-Форма ООД” 

Предмет на проекта: Осъществяване на търговска дейност в обект „Нощен бар” 

Дата на стартиране: 23.08.2002 г. 

Резултати: Положителни 

Оценка за устойчивост на резултатите: Проектът е устойчив. 

 

7. Реализирани проекти в сферата на здравеопазването, осъществени чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев.  

Няма реализирани проекти. 
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8 Предложение за оптимизиране на 

съществуващите процедури за реализиране на 

проекти чрез ПЧП и за създаване на нови 

такива в община Гоце Делчев 
 

Предложението за оптимизиране на съществуващите процедури за реализиране на 

проекти чрез ПЧП и за създаване на нови такива в община Гоце Делчев обхваща най-

общо следното: 

 

1. Разширяване на информационната обезпеченост на процедурите за 

иницииране на проекти по ПЧП, както и на информираността на потенциалните 

заинтересовани страни от местната бизнес- и НПО- общественост. 

2. Провеждане на специализирани мини-проучвания за конкретизация и 

определяне на обектите на нужните и потенциално ефективни ПЧП за община 

Гоце Делчев. 

3. Създаване на актуална и регулярно обновяваща се база данни за заявените 

инвеститорски интереси, потенциално осъществими чрез ПЧП, и на 

икономическите и социални сектори, към които те са насочени, с цел 

оптимизиране на процеса на вземане на решения за ПЧП. 

4. Създаване на актуална и регулярно обновяваща се база данни за стартирали, 

осъществяващи се в момента, и приключили ПЧП на територията на общината, с 

цел оптимизиране на процеса на вземане на решения за ПЧП. 

5. Оптимизация на съгласувателните процедури по отношение на различните 

етапи по реализирането на ПЧП, между представителите на различните звена в 

общинската администрация, и с представителите на оторизирани институции 

извън местната власт.  

6. Намаляване и оптимизиране на сроковете по осъществяване на всеки един от 

етапите при реализацията на ПЧП.  
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7. Делегиране на права на отговорен служител от ОА – Гоце Делчев за всеки 

конкретен проект по ПЧП, за оказване на нужната административна подкрепа за 

придвижване на всеки един от етапите по реализацията на ПЧП.  
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9 Идентификация на потенциални обекти за 

реализиране на проекти чрез ПЧП в община 

Гоце Делчев в различни сектори 

(промишлеността, селското стопанство, 

туризъм, транспорт, комуналните услуги, 

образователните и социални услуги, и 

здравеопазване) 
 

 

Посоченият анализ включва два типа анализи – ситуационен анализ и SWOT анализ. За 

целта е направен аналитичен преглед на състоянието и тенденциите в икономическото 

развитие на Община Гоце Делчев, обхващащ промишлеността, селското стопанство, 

туризма, транспорта, комуналните услуги, образователните и социални услуги, и 

здравеопазване.  

- Изработване на ситуационен анализ за актуалното състояние на промишлеността, 

селското стопанство, туризма, транспорта, комуналните услуги, образователните и 

социални услуги, и здравеопазването. Крайният резултат е очертаването на ясна 

картина на социално-икономическия контекст в община Гоце Делчев като рамка на 

процесите на ПЧП. 

- Изработване на SWOT анализ от гледна точка на тенденциите на развитие в 

посочените социално-икономически сфери. Този анализ ще подпомогне 

идентифицирането на потенциални обекти за реализиране на проекти чрез ПЧП в 

община Гоце Делчев в различните сектори 
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9.1 Мониторингов анализ на състоянието и тенденциите в 

икономическото развитие на община Гоце Делчев. 

9.1.1 Ситуационен анализ на състоянието и тенденциите в икономическото 

развитие. 

 

Промишленост. 

Промишлеността е водещ отрасъл, който определя икономиката на общината. 

Предприятията от преработващата промишленост определят нивото на икономическата 

активност в общината. Силно присъствие в общинската промишлена структура има 

производството на мъжка конфекция, обувки, текстил, пластмасови изделия и други. 

Водещи фирми са “Пиринтекс”, “Пиерик”, “Пиринпласт”, “Наталия-ММ”, 

“Козмотекс”, “Ролман” и други. Производството има определени ресурси и за в 

бъдеще, като главните са наличието на работна ръка и работата с външните пазари. 

Своето голямо влияние оказват чуждите инвестиции, които са преобладаващи от общо 

направените в общината. 

Голямо е значението и на производството на хранителни продукти – хляб, месо, млеко, 

сирене, консерви и безалкохолни напитки. Преработката на тютюн си остава 

традиционно за общината. 

С добри перспективи за развитие, имайки предвид местните ресурси, е производството 

на дървен материал и дървообработването. За неговото развитие е необходимо 

създаването на подходящи мощности с приоритет – износ на готова продукция. Сега 

дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина, като 

дървесината не се преработва дълбочинно в региона. На територията на общината има 

няколко малки дървопреработвателни и мебелни фирми, които при по-голяма 

инициатива и благоприятна бизнес среда имат фактическа възможност да разширят 

производството си, тъй като съществува необходимата суровинна база. 

Съществуващите строителни дружества са снабдени с модерна лека и тежка 

механизация и изпълняват сериозни строителни програми. 

 

Селско стопанство. 
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Природните условия в община Гоце Делчев благоприятстват развитието на 

растениевъдството. Обработваемата земя е една трета от територията на общината. 

Преобладаващ дял са частните земеделски стопанства с относително малки парцели 

земя. Малката средна площ на  използваната земя и ниското ниво на научно и кадрово 

обслужване определено спъват конкурентно способността на отрасъла. Тревожен факт 

е, че реално неизползвана е значителна част от обработваемите земи. Една от 

причините за това са разпокъсаността на земята, лошите селскостопански пътища, 

разрушена напоителна система и стихийния пазар. 

Основният поминък на селското население от общината е свързан с 

тютюнопроизводството, което с всяка измината година намалява. Това се дължи на 

ежегодното намаляване квотите на изкупвателните фирми, базирано на намаленото 

потребление на тютюна в световен мащаб, както и на повтарящите се години наред 

неуредици при изкупуването и заплащането на тютюна. 

Освен тютюн в общината се отглеждат още царевица, пшеница, зеленчуци и трайни 

насаждения, преди всичко за самозадоволяване на населението и много малко за 

промишлени цели. 

Животновъдството е застъпено преди всичко в личното стопанство. Все по-малко хора 

се ангажират с отглеждането на животни, поради несигурност и ниски изкупни цени на 

продукцията. Липсват опит и традиции за частно стоково производство, не се 

кандидатства активно с проекти по програми. 

В агротехнически аспект има алтернатива на тютюнопроизводството – отглеждане на 

лозя, овошки, етерично-маслени култури, зеленчукопроизводство и други. 

Следователно, ако в селското стопанство тютюнът се измести като отрасъл, на 

тютюнопроизводителите трябва да бъде “подадена ръка” от другите сектори – тези на 

индустрията и услугите, или в алтернативно земеделие. 

Напоителните системи, предназначени за поливане на селскостопанските земи са 

разрушени и в много лошо състояние. Помпените станции на територията на общината 

са ограбени, напоителните канали са затлачени и за тях не се полагат никакви грижи. 

Ежегодно намалява територията на поливните площи. Това трагично състояние е 

сериозен проблем за развитието на селското стопанство в общината. 
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Горско стопанство. 

Общата площ на горския фонд на общината е 197 кв.км., която се стопанисва и 

управлява от лесничейството в гр.Гоце Делчев. Естествените горски насаждения заемат 

над 85% от горските територии. Изкуствено залесените площи и създадени гори са 

предимно иглолистни видове. част от горския фонд на общината ни попада в 

националния парк “Пирин”. 

Организацията на работата по стопанисването на горския фонд е насочена преди 

всичко към разширено възпроизводство на главния продукт – дървесината. 

Проектирани са подходящи залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други 

мероприятия изцяло съобразени с екологичните условия на общината. 

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазването на 

горите, създава работни места за голяма част от населението на общината. На 

територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще редица странични 

ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи, добив на 

листников фураж. Има добри условия за добив на билки, горски плодове, гъби, орехи, 

но въпросът с охраната на горския фонд, дивеча и рибата е особено актуален. 

 

Туризъм. 

Община Гоце Делчев има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица 

благоприятни предпоставки. Водещи сред тях са красивата природа, богатото 

културно-историческо наследство, подходящите условия за организиран ловен туризъм 

и други. Реализацията на трансгранични инфраструктурни проекти и на проекти за 

трансгранично сътрудничество – особено след откриването на ГКПП “Илинден” 

разкриха нови възможности за интензивно развитие на международния туризъм, които 

все още не са оползотворени. 

Материално-техническата база на общината е със скромен капацитет от леглови фонд в 

хотелите и от места в ресторантите и другите заведения за обществено хранене. В 

последните години се забелязва увеличение на занимаващите се със семейно 

хотелиерство и селски туризъм. 
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Обобщено, проблемите се свеждат до липса на практика, умения и интерес за активно 

използване на богатия потенциал на общината за развитие на туризма като важен 

елемент на общото развитие. Вътрешният и международният туризъм и съпътстващата 

го туристическа индустрия в редица от своите направления – краткосрочния активен 

отдих; маршрутно-познавателния и историческия туризъм; крайпътното туристическо 

обслужване; бизнес туризмът и луксозния международен ловен туризъм имат 

значителен потенциал за развитие в община Гоце Делчев. 

 

Транспортна инфраструктура. 

В национален план община Гоце Делчев се обслужва от републиканската пътна мрежа 

посредством второкласните пътища гр.Симитли – гр.Разлог – гр.Гоце Делчев и 

гр.Пазарджик – гр.Велинград – гр.Якоруда – гр.Банско – гр.Гоце Делчев и 

третокласните пътища гр.Гоце Делчев – с.Катунци – с.Кулата и гр.Гоце Делчев – 

с.Сатовча – гр.Доспат. 

Отварянето на ГКПП “Илинден” и пътя за гр.Драма и гр.Кавала откри добра 

перспектива за развитието на транспортната инфраструктура. 

Селищата от общината са свързани с местни пътища от четвъртокласната пътна мрежа, 

чиято дължина е 36 км. като цяло състоянието на общинската пътна мрежа е 

задоволително. 

Обслужването с автобусен транспорт, който е и единствен за общината и района, е 

добре организирано, поето от частни фирми. От гр.Гоце Делчев за страната ежедневно 

тръгват автобуси по основни направления София, Пловдив, Благоевград и Петрич. 

Отделно от тях и други автобуси от съседните общини преминават през гр.Гоце Делчев 

в тези посоки. Всяко селище от общината има редовна автобусна връзка с общинския 

център. 

Градски транспорт и таксиметров превоз има само в гр.Гоце Делчев. Повечето от 

големите фирми разполагат със свой автобусен превоз или ползват т.н. 

“специализиран” превоз за превоз на своите работници. 
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Образователна инфраструктура. 

Община Гоце Делчев разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с оптимална 

за досегашните потребности структура на общото образование и професионална 

подготовка. 

В общината има 9 училища и 10 детски градини. Въпреки намалението на деца в 

предучилищна възраст, броят на функциониращите детски градини се запазва. 

Образователното ниво на детските учителки е високо - около 85% от тях са с висше 

образование. 

Физическото състояние на фонда е добро, като само две се нуждаят от основен ремонт 

или нови сгради. 

Тревожно е намалението на учениците в началните класове на обучение, което води до 

закриване на паралелки, до обучение на слети класове или в маломерни паралелки. 

Физическото състояние на сградните фондове е добро, нуждаят се само от ежегодни 

текущи ремонти. 

Преподавателите в по-голямата си част са с висше образование. Чуждоезиковото 

обучение е широко застъпено. Материалната база е добра и осигурява възможност за 

нормален учебен процес. 

Гимназиите предлагат широк диапазон от специалности – електротехника, механизация 

на селското стопанство, икономика, машиностроене, облекло и дизайн и други. Тези 

училища изпълняват надобщински функции и в тях се учат деца от съседните общини и 

други краища на страната. Макар и покриващи икономическите профили на общината, 

трудно е да се прави оценка за реализуемостта на тези специалности, поради отсъствие 

на данни. 

 

Здравеопазване и социални грижи. 

Здравеопазването в общината е осигурено от добре развита мрежа на болнична и 

доболнична помощ. Статистическата задоволеност с болнични легла и лекари е добра. 

Болничната помощ е представена от Многопрофилна болница за активно лечение 

“Иван Скендеров”, разполагаща с 185 легла. Тя изпълнява надобщински функции и 

обслужва населението и на съседните три общини. 
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Доболничното обслужване се осъществява от 26 лекарски практики, от които 20 в града 

и 6 в селата, 24 стоматологични практики, 1 общински, 1 частен медицински център. 

Достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група от населението без здравно 

осигуряване,  особено в селата. 

Дирекция “Социално подпомагане” гр.Гоце Делчев успешно реализира държавната 

политика в тази област. В Домашния социален патронаж са обхванати 200 души, 

предимно възрастни хора, които получават по домовете си топла и питателна храна. В 

гр.Гоце Делчев работи Дневен център за деца с увреждания. 

Основен проблем, задържащ развитието, увеличаването и разнообразието на 

социалните услуги на територията на община Гоце Делчев е недостигът на финансови 

средства. Потребителите на социални услуги са в основната си част възрастни хора с 

ниски доходи, хора с увреждания и в неравностойно положение и не са в състояние да 

покрият разходите по своята издръжка. 

 

Култура и спорт. 

На територията на община Гоце Делчев функционират Дом на културата, Районен 

исторически музей, читалище “Просвета” и още седем читалища в селата от общината. 

Градската библиотека разполага с 150 хил.тома литература. Неврокопският ансамбъл 

към читалището отдавна е получил признание в страната и чужбина, а Неврокопския 

танцов ансамбъл и Николина Чакардъкова по блестящ начин популяризират 

фолклорното богатство. 

Богата и разнообразна е художествената самодейност в читалищата на селата. 

Традиционни и изключително успешни са изявите им в регионални и национални 

събори и фестивали. 

Районния исторически музей е едно от най-посещаваните места в града, особено за 

неговите гости от страната и чужбина. На него ще се разчита и за напред да играе 

първостепенна роля в развитието на културния туризъм в общината, за съхраняване и 

популяризиране на материалната и духовна култура на населението от региона. 
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В община Гоце Делчев съществуват богати спортни традиции. Градът ни е един от 

водещите в хандбала, футболът заема престижни позиции във всички възрастови групи. 

Борбата продължава да е водещ спорт, особено сред децата и младежите от селата. 

Спортната база непрекъснато се обогатява и подобрява. Позабравени и нови спортове 

набират скорост – баскетбол, карате, тенис и др. С изграждането на спортната зала ще 

се открие възможност градът и района ни да се превърнат в място, където да се 

провеждат подготвителни лагери и спортни състезания от вътрешния и международен 

календар. 

И тук основния проблем са финансовите средства. Спортните обекти и съоръжения се 

нуждаят от поддържане и ремонт, като се включат в списъка на общинска собственост 

поетапно, а някои от тях да се предложат на концесия на инвеститори и 

спомоществователи. 

 

9.1.2 Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT-

анализ) 

 

Икономика. 

 

Силни страни Слаби страни 

Стабилизиране на икономическите 

процеси в общината с потенциал за 

развитие; 

Намален икономически потенциал поради 

глобалната икономическа криза 

 

Прекомерна концентрация на стопанските 

дейности /индустрия и услуги/ в града, 

пренебрегвайки демографския потенциал 

на селата; 

Силно развита проектна дейност по 

национални и международни програми и 

фондове, вкл. и Оперативните програми на 
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ЕС. 

Висок предприемачески дух; 

Липса на наукоемки отрасли, което ще 

забави навлизането на иновациите и 

развойната дейност; 

Натрупан опит и традиции в отраслите на 

преработващата промишленост; 

Недостатъчно образователно равнище на 

селското население; 

Благоприятна възрастова структура на 

населението; 

Миграция на населението и висок дял на 

безработните лица с ниско образование и 

ниска квалификация; 

Ниско ниво на безработица, дори и в 

условията на криза; 

 

Добре развита инфраструктура за 

подкрепа на бизнеса; 

Разпокъсаност на обработваемата земя и 

неразвит пазар на земята; 

Наличие на ресурси за изграждане на 

алтернативни източници на 

електроенергия; 

Раздробеност на животновъдните 

стопанства; 

Голям опит в строителството; 

Нисък процент на използване на 

поземлените ресурси за производство на 

земеделска продукция; 

Благоприятни условия за 

тютюнопроизводство и отглеждане на 

трайни насаждения и зеленчуци; 

Недостатъчна степен на механизация и 

използване на торове и пестициди; 

Наличие на млади, образовани хора, които 

могат да бъдат обучени да правят модерно 

земеделие; 

Лошо състояние на съоръженията от 

напоителните системи; 

Наличие на достатъчно вода за развитие 

на поливно земеделие; 

Неизползване възможностите на 

европейските програми за развитието на 

селското стопанство. 

Възможност за допълнителни доходи на  
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населението от страничните ползвания на 

територията на горския фонд – паша за 

добитък, добив на сено и листников 

фураж, добив на билки, горски плодове, 

гъби, орехи и др. условия за развитие на 

търговията; 

Модернизирана съобщителна мрежа в 

града с достъп до съвременни услуги; 

 

Добре развита електроенергийна мрежа с 

възможности за допълнително 

натоварване; 

 

Добре организирано обслужване с 

автобусен транспорт на общинско, 

областно и републиканско ниво. 

 

 

Култура и туризъм. 

 

Силни страни Слаби страни 

Наличие на уникални обекти на културно-

историческо наследство; 

Няма ясно виждане на местно, регионално 

и национално ниво за социализация на 

паметниците на културното наследство и 

включването им в реален туристически 

продукт; 

Съхранени традиции, бит и многообразие 

на фолклора; 

Липса на подходяща туристическа 

инфраструктура в общината; 

Наличие на много природни 

забележителности, подходящи за развитие 

на туризъм; 

Липса на собствен инвестиционен капитал 

на местните предприемачи в туризма; 

 Недостатъчна култура на обслужването; 
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 Отсъствие на подходяща среда и атракции 

за посрещане на туристи. 

 

Възможности. 

 Трансгранични връзки и сътрудничество; 

 Членство в Европейския съюз; 

 Създаване на пазар на земята; 

 Изграждане на бизнес-зона на територията на бившата казарма 

 Потенциален проект за газопровод от Драма до Гоце Делчев 

 Газификация – битова и промишлена на град Гоце Делчев 

 Предстоящо разработване на летището (което е частна собственост), което да 

стимулира международния туризъм. 

 Курорт Попови ливади да се превърне в населено място, за да се 

кандидатства по оперативните програми на ЕС 

 Кандидатстване по национални и международни програми, финансиращи 

дейности по развитието на инфраструктурата, благоустрояването и 

хигиенизирането на населените места; 

 Съхраняване и използване на биологичното разнообразие и екологичните и 

природни дадености; 

 Развитие на алтернативни видове туризъм, за което са на лице сериозни 

природни и културни предпоставки; 

 Прилагане на национални и регионални програми за трудова заетост; 

 Подобряване на структурата на земеползване чрез земеустройствени и 

комасационни проекти в землищата, което заедно с пазара на земята ще 

създаде възможност за по-уедрено земеделие; 

 Създаване на трайни насаждения с качествен посадъчен материал, основно в 

лозарството и овощарството; 

 Възстановяване и активно използване на напоителните системи; 
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 Изграждане на пазарна инфраструктура за пласмент на селскостопанската 

продукция; 

 Създаване на система за научно и информационно обслужване на 

селскостопанските производители; 

 Създаване на конкурентноспособни на международния пазар ферми в 

животновъдството; 

 Стимулиране създаването на малки и средни предприятия за преработка на 

земеделска и животновъдна продукция; 

 Развитие на търговията; 

 Използване на Структурните фондове на ЕС за развитие на общинската и 

регионална инфраструктура; 

 Развитие на ПЧП като форма за привличане на инвестиции; 

 Използване на благоустрояването, чистотата и озеленяването на местата за 

обществено ползване като един от първостепенните и икономически фактори 

за развитие на туризма. 

 

Заплахи 

 Да продължи дългосрочно икономическата и финансова криза 

 Неосигуряването на финансови средства за внедряване на нови технологии в 

пречистването и опазването на околната среда; 

 Да продължи влошаването на структурата на земеползване, раздробяването и 

изоставянето на обработваемата земя, поради липса на реален пазар на 

земеделската продукция; 

 Постепенно разрушаване на изключително ценни обекти на културното 

наследство и реална заплаха за унищожение на някои от тях или части от 

тях; 

 Задълбочаване на миграционните процеси; 

 Силната зависимост от тютюн при неясното бъдеще на отрасъла; 

 Недостатъчно развити публично-частни партньорства; 
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 Задълбочаване на тенденцията на обособяване на малки затворени натурални 

земеделски стопанства, поради ограничени физически, технически и 

финансови възможности на частните стопани и липса на мотивация и 

икономически интерес за сдружаване; 

 Непознаване на производителите на стандартите за производство и търговия 

на Европейския съюз; 

 Липса на маркетингова стратегия и практика на местните туристически 

фирми; 

 

9.2 Списък с потенциални обекти за реализиране на проекти чрез 

ПЧП в община Гоце Делчев в различни сектори:  

 

Промишленост и търговия:  

1. Логистична икономическа зона със складова база за трансгранична 

търговия България – Гърция (в близост до района на летището); 

2. Икономическа зона на терените на бившата казарма; 

3. Фотоволтаична централа върху общински неземеделски терени 

4. Ветрогенераторен парк върху общински неземеделски терени 

5. Търговски и стопански дейности (пазар за плодове и зеленчуци); 

6. Кариери за добив на инертни материали в поречието на р. Места; 

7. Различни видове работилници в комплекс общински сгради – шапкарска, 

обущарска работилница, дърворезбарска, иконописна, кожухарска, работилница 

за рисувана керамика; 

8. Цветарница; 

9. Антиквариат. 

 

Селско стопанство  

10. Водностопанска система и съоръжение за напояване; 
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11. Язовир/ микроязовир за производство на риба, отглеждане на 

водоплаващи птици; 

12. Блок с трайни насаждения (малини); 

13. Цветарник и разсадник; 

 

Туризъм  

14. Зона за отдих и почивка на територията на бившия пионерски лагер в 

курорта Попови ливади; 

15. Туристическа хижа; 

16. Туристическа спалня (в град Гоце Делчев); 

17. Посетителски туристически информационен център (в град Гоце Делчев; 

в населените места от общината, развиващи селски и пешеходен туризъм; в 

курорта Попови ливади); 

18. Туристическа дейност по "Събиране и експониране на етнографското, 

фолклорното богатство и народните занаяти на територията на общината и 

тяхното популяризиране чрез разширяване на туристическата дейност", свързани 

с общински обект "Етнографска сбирка" (като част от Исторически музей – Гоце 

Делчев) 

 

Транспорт  

19. Използване на мрежи и съоръжения на транспортната инфраструктура и 

транспортното обслужване на населението (Автогара; Паркинг; Спирка–павилион 

и подслон за осъществяване на търговска дейност) 

20. Изграждане на подземни и надземни платени паркинги за обществено 

ползване. 

21. Изграждане и поддържане на „Синя зона” в централната градска част 

 

Комунални услуги  

22. Водоснабдителна система и канализационна система на курорт Попови 

ливади 
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23. Дейност по сметосъбиране, сметоизвозване, сметопочистване, 

снегопочистване и поддържане на сметището 

24. Погребална дейност  

25. Обществена тоалетна 

 

Образователни и културни услуги  

26. Детска градина; 

27. Музеен/ Изложбен комплекс; 

28. Летен кино-театър; 

29. Извършване на търговска дейност за задоволяване на развлекателните 

потребности на населението: организиране на музикално-артистични програми, 

забавни концертни и театрални програми, хумористични, детски и младежки 

програми, кино прожекции и други прояви. 

 

Здравеопазване и социални услуги 

30. Извършване на домашен социален патронаж,  

31. Личен, социален и домашен асистент  

32. Кухня-столова; 

33. Защитено жилище; 

34. Обществена трапезария; 

35. Изграждане на Хоспис; 

36. Балнеосанаториум; 

 

Спорт и възстановителни услуги  

37. Гребна база за водни спортове  

38. Благоустрояване на терен за спорт и отдих 

39. Градски стадион заедно с прилежащите сгради и инфраструктура 

40. Баскетболна и волейболна площадка  

41. Конно-спортна база 

42. Плувен басейн/ комплекс (общински плаж) 
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43. Спортен тенис комплекс 
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Приложение 1: ВЪПРОСНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРСОНАЛНО 

ИНТЕРВЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ (АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ) 
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АНКЕТНА КАРТА 

Добър ден, казвам се ……. и съм анкетьор към социологически екип, провеждащ в община 

Гоце Делчев проучване по проект „Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце 

Делчев”. Интересува ни мнението на представителите на бизнеса за взаимодействието 

между публичния и частния сектор в общината, възможностите за ПЧП и нуждите на бизнеса от 

специализирана информация и канали за комуникация при заявяване на интерес за реализиране на 

ПЧП.  Ще ми отделите ли десетина минути, за да  отговорите на няколко въпроса? 

Изследването е анонимно.  

 

1. Като цяло, как се прави бизнес в община Гоце Делчев днес в сравнение с преди 2 

години?  

по-лесно както преди 2 години по-трудно не мога да преценя 

1  2  3  9  

2. Каква е Вашата ОЦЕНКА за всяко едно от изброените неща, характерни за Гоце 

Делчев: (отговор на всеки ред!) (от 1 – много ниска, до 5 – много висока; 0 – не мога да 

преценя) 

1. Пътна инфраструктура  

2. Икономическа среда  

3. Традиции в туризма   

4. Квалифицирани работници   

5. Квалифицирани служители в общината  

6. Взаимодействие между общинска управа и бизнес   

3. Какви са Вашите очаквания за средата за развитие на бизнес в Гоце Делчев през 

следващите 2 години?  

ще се подобри няма да се промени ще се влоши не мога да преценя 

1  2  3  9  

4. Според Вас кои са ДВАТА най-важни проблема за бизнеса, които трябва да се 

разрешат в Гоце Делчев?  

1. ……………………………………………….………………………………….…………… 

2. ……………………………………………….………………………………….…………… 
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5. Ако е възможно да се разреши САМО ЕДИН от изброените по-долу проблеми при 

взаимодействието на бизнеса с общинското ръководство, Вие кой ще предпочетете да 

бъде решен: (Само един отговор!) 

1. Увеличаване на конкуренцията при кандидатстването за обществени 

поръчки 

  

2. Повишаване на „чуваемостта” за проблемите на бизнеса от страна на 

общината 

  

3. Увеличаване на броя на реалните проекти за публично-частно 

партньорство 

 

4. Предлагане на повече общински дейности и обекти за концесии   

9. Не мога да преценя   

6. Колко често Вашата фирма е имала СЪТРУДНИЧЕСТВО (или съвместни дейности) 

с Община Гоце Делчев? (Само един отговор!) 

1. Никога не е имал/а    

2. Веднъж   

3. Два-три пъти  

4. Повече от три пъти    

9. Не знам    

7. Ако Вашата фирма се нуждае от информация за конкретна процедура на публично-

частно партньорство на община Гоце Делчев, какво ще направите НАЙ-НАПРЕД: 

(Само 1 отговор!) 

1. Ще потърсим информация в интернет-сайта на общината   

2. Ще попитаме свои партньори, колеги, познати   

3. Ще отидем до информационния център в общината   

4. Ще се обадим по телефона в общината    

5. Ще потърсим ръководството на общината за разговор  

9. Не мога да преценя  

 

8. Доколко сте доволни от изброените по-долу черти на взаимодействието между 

Вашата фирма и община Гоце Делчев? (отговор на всеки ред!): 

 Доволен 

съм 

Нито 

доволен, 

нито 

недоволен 

Не съм 

доволен 

Не знам 

1. Прозрачност на правилата и процедурите 1  2  3  9  

2. Достъпност до ръководството на общината 1  2  3  9  

3. Решаване в срок на повдигнатите проблеми 1  2  3  9  

4. Актуалност на информацията в интернет-

сайта 

1  2  3  9  

5. Реализация на съвместни проекти 1  2  3  9  

6. Равнопоставеност на местния бизнес и 

външни инвеститори 

1  2  3  9  
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9. Кои от следните препоръки, ако бъдат осъществени на практика, ще подобрят 

комуникацията между бизнеса и общината?  (отговор на всеки ред!):  

 Ще подобри 

комуникацията 

Няма да 

промени 

нищо 

Ще влоши 

комуникацията 

Не мога 

да 

преценя 

1. Организиране на периодични 

кратки срещи между общинското 

ръководство и представителите на 

бизнеса 

1  2  3  9  

2. Разширяване на кръга от 

представители на местния бизнес, 

участващи в Консултативния съвет 

при Кмета 

1  2  3  9  

3. Актуализиране в реално време на 

информацията в сайта на общината, 

свързана с проблемите и интересите 

на местния бизнес 

1  2  3  9  

4. Опростяване на 

административните процедури при 

съвместни проекти 

1  2  3  9  

 

10. Според Вас, коя от следните форми на съвместни инициативи на бизнеса с 

общината е по-перспективна за бизнеса в Гоце Делчев? (отговор на всеки ред!) 

1. Съвместно дружество с дялови участия   

2. Концесия   

3. Публично-частно партньорство (ПЧП)   

4. Обществени поръчки  

9. Не мога да преценя  

11. Конкретно за Вашата фирма, коя от следните форми на съвместни инициативи с 

общината е по-важна и желана? (отговор на всеки ред!) 

1. Съвместно дружество с дялови участия   

2. Концесия   

3. Публично-частно партньорство (ПЧП)   

4. Обществени поръчки  

9. Не мога да преценя  

12. Вашата фирма има ли интерес от реализиране на публично-частно партньорство 

(ПЧП) с общината? (Само един отговор!) 

1. Да, вече сме реализирали ПЧП   

2. Да, предстои да реализираме ПЧП в бъдеще  

3. Не, но смятаме да проявим конкретен интерес за ПЧП   

4. Не, нямаме интерес от реализиране на ПЧП   
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9. Не мога да отговоря   

13. В каква сфера, дейност или обект Вашата фирма има интерес от реализиране на 
публично-частно партньорство (ПЧП) с общината? 

……………………………………………….………………………………….…………… 

……………………………………………….………………………………….…………… 

14. От каква специализирана информация имате нужда при заявяване на интерес за 

реализиране на ПЧП? 

 ……………………………………………….………………………………….……………… 

……………………………………………….………………………………….……………… 

 

15. Според Вас какво е най-важното нещо, което трябва да направи общинската 

администрация, за да увеличи средствата в общинския бюджет:  (възможни са и 

повече от един  отговор) 

1. Да кандидатства с проекти по програмите на Европейския съюз   

2. Да увеличи местните данъци и такси   

3. Да привлече нови инвеститори   

4. Да развива съвместни инициативи чрез публично-частно партньорство   

 

16. Къде основно има пазар продукцията/ услугите на Вашата фирма?  (Само един 

отговор) 

1. Основно в региона на Гоце Делчев   

2. Основно в България    

3. Основно за износ   

 

17. Кое от следните неща описва по-добре бизнес-поведението на Вашата фирма? 
(Само един отговор!) 

1. Активно търсене на икономическо развитие и разширяване на дейността, макар и 

да е свързано с по-голям бизнес риск. 

  

2. Акцент върху запазването на постигнатите икономически резултати и въздържане 

от поемане на риск. 

  

9. Не мога да преценя.    

 

18. Какви са Вашите очаквания за икономическото състояние на Вашата фирма през 

следващите две години? 

Ще се подобри Ще остане 

приблизително 

същото 

Ще се влоши Не мога да преценя 



 
 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект А08-14-26-с/23.03.2009 “Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце 

Делчев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013 г., съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган” 
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19. Под каква форма са ОСНОВНАТА част от материалните активи на Вашата 

фирма: 

1. Фирмена собственост  

2. Лизинг   

3. Общинска собственост (Под наем)  

4. Общинска собственост (Съвместно дружество с 

общината) 

 

 

20. Година на основаване на фирмата: …………  

 

21. Каква е юридическата форма на съществуване на Вашата фирма:  (Само един 

отговор) 

1. Акционерно дружество (АД)   4. ЕТ   

2. ООД   5. Кооперация   

3. ЕООД 
 

 

6. Друго ……………………….. 

 

 

 

22. Приблизително какъв е броят на заетите във Вашата фирма? (само един отговор) 

1. До 10 заети   

2. От 11 до 50 заети   

3. От 51 до 250 заети    

4. Над 250 заети    

 

23. Каква длъжност заемате във фирмата? (само един отговор) 

1. Управляващ собственик, съдружник  

2. Член на управителните тела   

3. Оперативен мениджър/ изпълнителен директор   

4. Друго…………………   

 

Благодаря за отделеното време! 

 


