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Финансово стабилизиране на  
община Струмяни 

Финансовата стабилизация на общината беше и си 
остава  една от главните задачи  пред  екипа на 
общинска администрация.  

„На фона на задълженията, които заварихме преди 
четири години, трябваше да положим огромни усилия, 
за да погасим значителна част от старите задължения.  

Ясно е, че няма как да се случват нещата, да се върви 
напред, ако общината не разполага със стабилни 
финанси  и  ако не ги  управлява отговорно и правилно. 
В личен план, преодоляването на тази трудна ситуация 
ми отне много сили и време, но същевременно беше  
сериозно предизвикателство в трудната икономическа 
ситуация да успеем да стабилизираме общината. 
Равносметката до момента е издължени  близо 1,5 
млн. лв. от старите задължения.  Но не е тайна, че все 
още има съдебни дела за стари дългове, които това 
общинско ръководство наследи.” – Емил Илиев, кмет 
на община Струмяни. 

В същото време, обаче Общинска администрация - 
Струмяни  натрупа ценен опит  в търсенето и 
откриването на поредица от стандартни и 
нестандартни начини за покриване на тези финансови 
задължения. Намериха  поддръжници  и  в лицето на 
Министерство на финансите.  
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НЧ „Братя Миладинови - 1946”, с. Микрево 

 

 

 

 

„За моя голяма радост, вече  се виждат  
резултатите от това, 

което започнахме преди четири години“ – коментира 
още кметът Емил Илиев. И коректно отбелязва: 
„Всичко това, което се случва в момента, е плод на 
труда на две администрации. Продължихме работата 
по вече защитени проекти. Но подчертавам, докато 
вървеше изпълнението им, ние  упорито и резултатно 
подготвяме изцяло нови проекти с мисълта, 
желанието и визията за едно ново развитие на община 
Струмяни по отношение на нейната инфраструктура“.  

Стойността  на новите проекти е повече от 30 млн. лв. 
Общината е в готовност за отварянето на програмите 
за  настоящия програмен период до 2020 г. 
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Благоустрояването на община Струмяни - на високо 
равнище и значително над средното за страната 

заетин 

В селата Микрево, Илинденци, Драката и Струмяни 
на финален етап е строителството на спортните 
детски площадки. В Микрево бе подменена  ВиК 
мрежата на една част от ромската  махала, изграден 
е нов циментиран площад, входът към квартала и 
две улици в него. Има подготвен  изцяло  

нов  проект за подмяна на ВиК мрежата и 
циментиране на двете най-големи улици в новата 
махала.  

Напредва строителството и на стадионите в Микрево 
и Струмяни, където е предвидено поставянето на 
изкуствен терен за футбол. Очакват го с нетърпение, 
радват му се, гордеят се с него и го определят  като  
едно истинско бижу, заради което могат да им 
завиждат редица други общини.   

Стопанска политика и управление  

В плановете още влиза облагородяване и 
разкрасяване на коритото на река Цапаревска. Така  
ще се  гарантира  сигурността в района от 
наводнения и бедствия, а крайречната зона  ще се 
превърне  в място за отдих и спорт. Продължава 
изпълнението на вертикалната планировка в района 
на читалището в село Микрево, изграждането на 
нови площади в селата Илинденци и Микрево.   

„Но един от най-важните и големи проекти, 
които сме подготвили за настоящия програмен 
период е изграждане на нов 20 км. водопровод от 
Синаница“ 
 - припомня общинският кмет. Така успешно се 
намалява рискът и зависимостта от един източник на 
вода и един доставчик за населените места  от 
община Струмяни. Разчетите сочат, че   поне за 50 
години напред се решава проблема с 
водоснабдяването на общината.  Работата по 
отношение на нужните разрешителни за започване 
на водопровода е на финалната права.  Реалистично 
е строителството му да започне в началото на  
следващата година.  „Да не забравяме, че през тези 
четири  години активно разработвахме нови проекти, 
с които да продължим тоталната промяна на  
инфраструктурата,  за да придадем нова визия на 
община Струмяни с още по-благоустроена жизнена 
среда “ – думи на  Илиев. 

 

Страница 2 

Според статистическите данни без канализация са 
едва около 16 % от всички жилища в общината.  
Това е значително над средното за страната и дава 
основание да се твърди, че благоустрояването на 
жилищата е на много високо равнище. Всички 
населени места са водоснабдени и няма режим на 
водоподаването. Проблем обаче е остарялата 
водопроводна мрежа и нейното  лошо състояние.   
„В крайна сметка, всички тези усилия през 
отминалите четири години си заслужиха  ефекта, 
който виждаме вече  по отношение на  
               сериозната  промяна на инфраструктурата 
в общината“  
- удовлетворен е кметът Емил Илиев. И  в  детайли 
разказва  на каква фаза са строително-монтажните 
дейности за ремонт и обновяване на образователни 
институции, нови и рехабилитирани ВиК мрежи, 
изграждане и преасфалтиране на пътища, 
изграждане на подпорни стени и водоскоци, 
проектиране на екотуризъм, биоразнообразие и 
други. Предстои завършването на новата 
водоснабдителна мрежи в селата Илинденци и 
Драката. След това там следва полагане на асфалт и 
нови тротоари. 

 

 
Ремонтни дейности в с. Микрево 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дани и Георги всеки ден следят на какви фази са  

 детските площадки в с. Струмяни 
 

 

 

 

 

 

 

 
Нова детска площадка в с. Струмяни 
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Във всички населени места на община Струмяни се случиха 
добри проекти: асфалтиран е площада в село Добри лаки,  в 
село Раздол  бе изградено ново  защитеното жилище, нов е 
площадът в село Гореме, реновирани са сгради  в селата  
Крушица и Каменица, обновена е черквата в село Никудин. 
„Остана едно от най-големите села в общината – Игралище, в 
което  не искаме да правим само козметични  ремонти и 
промени.  

Хората винаги ще искат нови неща 

Игралище е селото, което ще бъде обновено изцяло 

с планиране на  значителен ресурс. Аргументите са: „Село Игралище остана 
едно от най-големите селата в Малешевска  планина, където все още има 
значително население в сравнение с останалите  населени места и там 
наистина трябва да бъде вложен значителен ресурс. Но без предварително 
планиране и осигуряване на финанси, това няма как да се направи. За моя 
радост, ние вече сме планирали нещата и сме осигурили бюджета за  
ремонтни дейности на улици в Игралище, подготвили сме проект за подмяна 
на автоматиката на помпените станции. Предвиждаме цялостна промяна на 
водопроводната мрежа, където се появиха значителни проблеми  през  
миналата година.  Планирали сме и  много други неща  за  Игралище“, 
коментира общинският кмет Емил Илиев.  

Любопитно: на 6 км югозападно от с. Игралище се намира Природен 
резерват „Соколата”,  обявен за такъв със заповед № 115 от 18.02.1985 г. Той 
обхваща района на Игралищенския рид по левия склон към р. Лебница в 
източните склонове на Малешевска планина. Заема площ от 211 ха. 
Резерватът е естествено находище на високостъблена гора от благун, която в 
основната си част е буйна, първична и почти недокосвана от човешка 
дейност./Снимките за страницата са предоставени с любезното съдействие на БИКЦ 

– Сандански и са правени  по ТГС България – Македония за сайта: „Малеш планина” 

 

 

 

 
Към 31.08.2014 г. са изпълнени или се изпълняват   

52 проекта  на стойност 55 115 хил. лв. 

Сред тях  и  няколко проекта в партньорство със съседните 
общини от Македония, „за което искрено им благодаря“ – 
казва още кметът.  

За кметския екип най-голямото признание остава обаче вече 
новоизграденото в община Струмяни и същевременно 
желанието на партньорите от македонска страна да работят с 
Общинска администрация - Струмяни“. 

Страница 3 Нова визия за община Струмяни 

 
 

 
Село Игралище - автентично 

 

 

 

 

 

 

 

 
Червена хвойна  

 

 

 

 

 

 

 

 
Белоглави лешояди гнездят в Игралище 

 

 

 

 

 

 

 

 
Село Игралище 

 

 

Мястото е ценно и заради наличието на много извори на вода – 
около 10 - 15. Климатът е планински, с кристално чист въздух,  а 
земята  е плодородна. Флората е представена главно от 
вековни дъбови и букови гори, и по-млади иглолистни и 
кестенови , залесени в началото на 1946 г. Виреят почти всички 
видове овощни дървета, а почти всяко семейство там отглежда 
лозя за направата на вино. За установяването на селото има 
няколко версии, като най-достоверната е, че е създадено от 
славянските племена струмици и стримонци, когато са дошли 
по течението на река Струма през VI в. 



 

 
 
 

  

На 13 август се състоя неговото обществено 
обсъждане 

Общинският план за развитие е един от генералните 
документи, които всяка община прави. С него тя 
представя своето виждане за средносрочното  
развитие на общината - в случая до 2020 г. „Смея да 
твърдя, че след обсъждането, хората наистина 
останаха удовлетворени от всичко, което сме 
предвидили. В крайна сметка бяха задоволени почти 
изцяло нуждите на хората в ретроспекция - 
развитието на общината.“ – споделя кметът Илиев. И 
пояснява, че преди още да бъде представен 
окончателният вариант на общинския план за 
развитие, са направени  социологически проучвания 
и срещи с хората, за да  се чуят  и разберат  техните  
желания и очаквания.  

Визията за развитие на Струмяни за периода 
2014 – 2020 г., 
включена в Общинския план е: „С интелигентен и 
устойчив растеж община Струмяни да се превърне в 
развит център на селско, горско стопанство и туризъм 
за привличането на национални и чужди инвестиции, 
с обновяваща се инфраструктура и със съхранени 
културни, исторически и природни 
забележителности“.  

Формулирани са шест стратегически цели: 

Развитие на балансирана и конкурентноспособна 
икономика. 

Повишаване на жизнения стандарт и социално 
сближаване. 

По-ефективни обществени услуги. 

Опазване на околната среда. 

Междуобщинско и международно сътрудничество. 

Повишаване на административния капацитет и 
подобряване на публичните услуги. 

   

 

Сред интересните намерения  са тези 
за проектиране, подготвяне на терен и изграждане на 
техническата инфраструктура в индустриална зона, 
намаляване на административните бариери, 
лицензионни и разрешителни режими за развитие на 
бизнеса, реклама за извоюване и утвърждаване на 
имидж на общината, разработване на „бизнес профил 
на община Струмяни”, съдържащ подробна и актуална 
информация, насочена към потенциалните 
инвеститори.  Предвижда се и  

изграждане на общински пазар за животни  
и животинска продукция, поддържане на регистър и 
предоставяне на информация за терени, подходящи за 
комасация на земя, иницииране на публичен проект за 
обновяване и разширяване на напоителните полета и 
съоръжения, изграждане, отводняване и 
стабилизиране на селскостопанските пътища, 
устройване на полски чешми,  крайпътни залесявания, 
заслони, места за почивка,  

изграждане на пазар и зона на търговия, 

отдих и паркиране в с. Микрево.   
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бюлетина 

 
Новият общински план за развитие на Струмяни    

2014 – 2020 г. 
 

 

 
Ремонтът на черквата „Св. Георги” в с. Микрево 

Ще завърши през октомври  

 

 

 

 

 

 

 

 
Новият стадион в Струмяни е на финална права 

 

 

 

 

 

 

Ще бъде направено проучване и за изграждане на  
малко предприятие за преработка на 

земеделска продукция.  
Ще се обнови общинската пътна мрежа, ще се 
отремонтират мостове, озеленят улици, площади и 
паркове. Ще бъде продължено и с реконструкцията на 
водохващания, с обновяването на ВиК мрежата и 
канализацията в редица села. /Продължава на стр. 5 

 

 
Нова детска площадка в с. Илинденци 

 

 

 

 



 

„За наша най-голяма радост сме на финала  по 
отношение на изработване на горско-стопански 
план, създаване на ново звено за управление на 
горите – общинска собственост“- казва кметът Емил 
Илиев и пояснява, че  е  назначил екип в това звено. 

Върви се към процедури за избор на фирми за 
добиване на материал от общинския горски фонд. 
Така ще бъдат изпълнени  основните задачи пред 
това звено – общината да осигури и предложи на 
хората, на социално-слабите й жители  дърва за 
огрев на преференциални цени и същевременно  
горите да бъдат управлявани в съответствие с 
изискванията на закона. В подготвения план за 
развитие на общината до 2020 г. се предвиждат 
редица  дейности - регулиране на използването на 
горския фонд, залесяване, укрепване на свлачища и 
ерозирани зони, обучение на населението в 
използване на горските плодове и ресурси, 
създаване на центрове за събиране и обработка на 
горска продукция, стимулиране практикуването на 
занаяти на базата на горското стопанство, 
видеонаблюдение по границата с Македония за 
пожари по горите, видеонаблюдение на общинските 
гори за пожари. 

Залесителните мероприятия, провеждани от 
горското стопанство са значителни. 
Нископланинският район е зает главно от дъбови, 
букови и смесени широколистни гори. Посочени  са 
редица съществени проблеми, свързани с  
поддръжката на горски пътища, предпазване на 
горите от заболявания, безконтролна сеч, 
замърсяване на горските площи и пътища с 
отпадъци, пожари и силна ерозия, недостатъчен 
персонал за полагане на грижи за горите. Важно е да 
се подчертае, че  горите заемат най-голяма част от 
територията на общината и имат важно стопанско, 
водоохранно, противоерозионно и рекреационно 
значение, а наличието на разнообразен дивеч в тях 
благоприятства развитието на ловен туризъм.  

         Оценка за работата на общинските фирми 

Община Струмяни има  само една общинска фирма, 
която не е дори 100% общинска - 51% е собственост 
на общината и 49%, на частен партньор. 
Дружеството не е от добрите и добре 
управляваните.   

В този програмен период предстоят значителни  
инвестиции във водния сектор. Кметът Емил Илев   
има визия за развитието на това дружество, но това 
ще бъде  на  един по-следващ етап.   

 

 

Страница 5 Нови общински политики и дейности 

Ще се работи за подобряване на уличното 
осветление, за  

топлинното  саниране на всички общински 
сгради, 
за увеличаване на броя на обществените места с 
достъп до интернет. Специално внимание е 
поставено върху 

сигурността на хората от наводнения, 
свлачища 
и други бедствия,  за намаляване на бедността и 
подобряване на системата на публичните услуги,  
още за 

повишаване заетостта и доходите на 
населението, за подобряване на качеството и 
достъпа до здравни, образователни, социални, 
културни услуги и спортни прояви.  
Планирано е закриване и рекултивация на 
съществуващите депа за отпадъци, изработване на  
окончателен  

проект на общ устройствен план на 
Струмяни, 
разширяване на сътрудничество на общината с 
други общини от областта, от страната, Европа и 
света. 
Всички желаещи могат да се запознаят с  плана за 
развитие  на сайта на общината. 
http://www.strumyani.org/ 
 

 

 

 

 

 

Заетост, доходи,  благоустрояване                 
и качество на услугите 

Ново структурно звено в 
администрацията на община Струмяни 

за управление, контрол и регулиране  на 
дейностите по горското стопанство! 

 

 
Община Струмяни 

 

 

 

 

 

 

 

 
На кафе в село Микрево 
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Експерти и общественици  от България, Италия, 
Испания, Малта, Гърция и Франция работиха в 
Струмяни по изработването на пакет от мерки за 
разнообразяване на предлаганите туристически 
услуги и тяхната визия, привличане на по-широк кръг  
от международни и родни туристи – като част от 
проекта „Мрежа автентична Европа”, програма 
„Европа на гражданите”. Събитието, което се състоя 
от 20 до 22 юли 2015 г.,  даде много варианти за 
динамична публичност и повдигна самочувствието 
на местните хора от региона, насърчавайки го да 
споделя своите традиции, бит и култура - с гостите и 
туристите в общината.  В събитието  взеха участие 
много млади хора – от университети в Анкара -  
Турция,  Бишкек – Киргизстан и ЮЗУ – Благоевград. 
Сред участниците бяха и  експерти със значителен 
международен опит в сферата на туризма. „Бе 
споделена много интересна информация за полезни 
практики от сектора на туризма като „Пътят на 
виното” – в Испания. Лично Ноел Орсав – създателят 
на туристическият маршрут „Пътят на Карл Велики, 
беше тук и участва в дискусията за възможностите и 

 

 

Съвременната публичност на регионите – традиции, 
култура, туризъм, интернет 
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Със своята достъпност до всяка точка на света, 
новите мрежови комуникации ще улеснят 
взаимодействието на различните култури, са 
категорични и международните експерти. А с 
възможностите за превод на много езици, всичко  ще 
бъде споделено в реално време с най-
заинтересованите. 

 

 
Пол Гат – секретар и Ан Мари Мускат Фенех 

Адами – зам.-кмет на община Нашар, Малта 

 

 

 

 

 

 

 

разширяване на съществуващите маршрути, още 
тяхното популяризиране и интегриране в други 
страни. Много добро представяне  направиха 
Киргизстан и Турция - с изключително динамични 
презентации на техните територии и туристически 
фокуси.  

Общото във всички показани материали е именно 
връзката с традициите, културните различия, 
екологично чистите продукти. Нов момент е 
активното участието на местното население във 
всички дейности.” – споделя Фиданка Котева, 
експерт по туризъм в община Струмяни и 
координатор на проявите по проекта за България. По 
отношение мястото на новата публичност за 
туристическите продукти на регионите, тя сподели, 
че ще се залага на интернет за достигане до повече 
потребители.  

 

    
Микеле Карбони и Карло Перели от 

 университета в Каляри, о. Сардиния 

 

 

 

 

 

         Добри практики в туризма – споделен опит 

Изучаване на чужди езици – съдействие от 
администрациите на общините за включване на 
заинтересованите групи от населението. 

Определяне на интересни маршрути за туристи и 
тяхното популяризиране през сайтовете на 
регионите и в други туристически мрежи. 

Приобщаване на медиите към туристическите 
дейности.  

Организиране на тракинг - проследяване на 
определен маршрут в селските региони. 

Религиозен туризъм през публичност на храмовете и 
религиозни гидове в интернет. 

Интегриране на туристическия продукт с големи 
събития – концерти, награди и др. 

Развитие на културен туризъм чрез събития и 
насърчаване индивидуалния туризъм чрез реклама 
на регионите. 

Подобряване на обслужването на туристите и 
повишаване на културата на посрещане. 

Ориентиране към нискотарифни полети с цел 
увеличаване на туристопотока. 
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 Споделено от  Ан Мари Мускат Фенеш Адами -  зам.-
кмет по стопанските въпроси  на община Нашар, 
Малта.  

Община Нашар е много известна със своите традиции, 
култура, местни ценности, известна е със своите 
специфични богатства, характерни само за нашата 
община. В нея живеят около 12 000 жители. И като 
всяка малка община в нея има и положителни, и 
отрицателни страни, но като цяло се справяме. Малта 
привлича с морето, плажовете и слънцето, но  искаме 
да създадем нов облик, който включва водни 
спортове, както и различни екстремни спортове. В 
същото време има и много училища на местно ниво, 
които се занимават и учат туристите на английски 
език, което се оказа  доста добре  за туризма като 
цяло. 

Амбицията на администрацията е да 
превърне Нашар от летен морски курорт в 
целогодишен. 
В това число искаме да създадем различни селски 
райони, които да са интересни за туристите и в същото 
време тракинг и проследяване на определен маршрут.  
Искаме да правим и религиозен туризъм. Практиката 
сочи, че е много интересен на хората, които се 
включват в него. Имаме около 400 черкви  с различен 
произход и различен вид. Работим в момента 
целенасочено за развитието и на  круизния туризъм, 
на  круизните пътешествия, които по света са доста 
популярни. За да бъдат добра дестинация, разчитаме 
на  нискотарифните полети към и от  нашата страна, 
което увеличава значително  туристическият поток.   

Много добра идея е,  което и правим  - 
примерно да поканим  МТВ наградите.  
В този случай не трябва да харчим пари, а  идват 
много туристи. Получаваме  безплатна реклама.  Също 
участваме в международни проекти, в международни 
фестивали. За мен е удоволствие да бъда в България, 
да гостувам в Струмяни. Тук е страхотно и пожелавам 
успех! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Добри практики за подобряване туристическата визия на 
гр. Нашар, Малта 

 

Пол Гат – гл. секретар на община  Нашар,  Малта 

Независимо, че сме малка община имаме много  
какво да покажем на туристите,  най-вече в културен 
аспект. Съсредоточени сме в културното наследство, 
съхранено от местните хора и атрактивното му 
включване в забързаното ежедневие на 
съвременния човек. То е специфично насочено и 
към чуждестранните  туристи. Като цяло местното 
население в миналото, но не и сега,  подчертавам, се 
стремеше към по-големите общини, към  по-
известните райони, докато ние изоставахме в 
развитието си. Трудно успяме да създадем интерес в 
местното население да се занимава с туризъм.  Но в 
последните години с много и усърдна работа, то 
отвори очите си и все по-добре вижда какво е 
важно, наистина. А всяка община има исторически и 
културни дадености.  

И в Струмяни местните хора вече виждат, че 
чуждестранните туристи оценяват това, което им се 
показва.  Задачите, които сме си поставили чрез 
програмата която ни е събрала, е основно да 
развием културния туризъм чрез различни дейности 
и събития. 1-2% от бюджетите на общините за това 
не са достатъчни. Трябва да се опитваме да 
участваме в повече проекти, финансирани от ЕС, 

както и да въвлечем в тези наши дейности всички. 
Необходимо е и дългосрочно планиране на 
културния туризъм.  
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06.09.2015 г. - Ден на съединението 

08.09.2015г. -  Рождество Богородично 

06.09.2015г. - курбан от 12:00 ч в двора на черквата  
„Успение Богородично“-  с.Велюшец 

15.09.2015г. - откриване на новата учебна година в  
СОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Микрево 

18.09.2015г. и 19.09.2015г. - народен събор в с. Гореме, 
посветен на Горемското въстание от  1902-1903г. 

22.09.2015г. - Ден на независимостта на България 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Е-вестник на община Струмяни” е дигитален медиен канал 

 
Медия, редакторска дейност, дизайн и разпространение – Арт Виза България 

 
При използване на информация от е-вестника, позоваването е задължително! 

 
strumyani_press@abv.bg 

 
Всички права запазени! 

 

 

 
Дванайстият международен фолклорен фестивал 

„Малешево пее и танцува” ще се състои  
на 9, 10 и 11 октомври 2015 г., 

в село Микрево, община Струмяни 

Очакват ни три конкурсни фестивални музикални дни и 
вечери изпълнени с много емоции и настроение. 
Същинският празник ще бъде гала вечерта - финал на 11 
октомври, неделя – във вечерта на победителите. 

Всяка вечер програмата предвижда концерт на 
гостуващи чуждестранни и родни изпълнители. 
Възрастовите групи са три – до 12 години, до 18 години и 
над 18 години.  

Участниците ще се състезават в три категории: 
индивидуални изпълнители – до 5 мин.; певчески групи 
– до 10 мин.; инструментални групи и оркестри, танцови 
състави и ансамбли – до 15 мин.  

Целият регламент на фестивала вижте тук: 
http://www.strumyani.org/subsection-37-
reglament_2015_g.html 

 

Срокът за изпращане на заявката е до 01.09.2015 г. на 
адрес - с. Струмяни, ПК 2825, пл. „7 – ми Април” №1, 
община Струмяни, област Благоевград, Общинска 
администрация  - Струмяни или по електронната поща. 

Факс: +359 07434 / 31-05;   
Тел: + 359 07434/ 31 -08;  

Мобилен: +359 878428363;+359 885921727 

Биляна Златинова  -гл. координатор  
Е-mail:  maleshevopee@gmail.com, 
strumyani_oba@yahoo.com;  
Web: www.strumyani.org,www.strumyani.eu  
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