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Настоящето изследване е извършено от сдружение “Местно самоуправление и 

регионална развитие”, Сандански по поръчка на община Струмяни във връзка с 

изпълнение на проект "Бизнес инкубатор - икономическо развитие и видимостта на 

граничния регион " (”Business incubator-Economic Development and visibility of the border 

region”, reference: 2007CB16IPO007-2009-1-84/PP2-02). 

 

Изследването има за цел да направи оценка и класификация на икономическата 

обстановка и да определи нуждите на бизнес сектора в община Струмяни, Република 

България. Да изготви препоръки, които ще помогнат на бизнес-инкубатора да разгърне 

дейността си и да мотивира започването на нови бизнес начинания на територията на 

община Струмяни. Изследването се базира на информация и данни, които са взети от 

сайта на община Струмяни, Бюрото по труда в гр. Сандански, БИКЦ Сандански, 

информационна система АПИС, Националния статистически институт, книгата на Борис 

Сандански - “Струмяни през вековете”, местни печатни и електронни издания за 

периода след 2009 година и  актуални към средата на 2012 год.  
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1. Географско положение и природни дадености на община Струмяни  

 

1.1 Aдминистративно-териториални граници 

 

Община Струмяни е разположена в Югозападна България. В сегашните си 

административно-териториални граници заема част от Средна Струма (фиг. 1.1). Тази 

област започва на север от Бобошевския пролом, а на юг завършва с Рупелския праг. 

 

 

 Фиг. 1.1 

 

Общината е разположена на западните склонове на Пирин и източните склонове 

на Малешевска планина На север и югоизток общината граничи с община Кресна, на 

изток, юг и частично на запад с общините Банско, Сандански и Петрич. За западна 

граница служи държавната граница с Република Македония. Настоящите 

междуобщинските граници са идентифицирани и документирани през 1991 година 

(фиг. 1.2).  

В посочените административни граници територията на община Струмяни 

възлиза на 362 кв. км. Балансът на Общинската поземлена комисия от 31.XII.2000 

година по видове територии, начин на трайно ползване и вид собственост сочи, че 
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землището на общината е общо 355 190 дка, от които 62 627 дка са частна собственост, 

189 994 дка са държавна собственост, общинската собственост възлиза на 6848 дка, 63 

дка притежават религиозни организации, 95 658 дка са друга собственост.  

 

 

 Фиг. 1.2 

 

Земеделските имоти в района възлизат на 155 002 дка. От тях ниви са 44 617 дка, 

трайни насаждения – 8 526 дка, естествени ливади – 16 561 дка, мерите и пасищата 

заемат 51 131 дка, 3 810 дка са полски пътища, а 4 451 дка са непригодни земи-скали, 

пясъчници и други. 

Горските територии по начин на използване са както следва: иглолистни гори 

91 885 дка, широколистни – 27 067 дка, реконструирани гори – 44 165 дка, голини, 

сечища – 10 085 дка, поляни 5 283 дка, скали, пясъчници, сипеи в горските територии – 

4 457 дка. Общата площ на горските територии възлиза на 190 115 дка. 

Населените места и други урбанизирани територии заемат 4 738 дка от 

географската територия на общината. Населените места се простират върху 4 324 дка, 

3 715 дка заемат водни течения, 723 дка са водоеми и канали. Териториите за 
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инфраструктура и транспорт възлизат на 1 596 дка. Местните и ведомствени пътища 

1 222 дка, жп линия и съоръжения край нея 218 дка, а 156 дка са на републиканската 

пътна мрежа – магистралния път за Гърция. Общо в чертите на община Струмяни 8 898 

дка земи се числят като непригодни за ползване - сипеи, пясъчници и скали, а 333 дка 

са кариери и рудници. 

Сумарно землището на община Струмяни, по видиве територии, се разпределя 

както следва: земедеслки земи 154 704 дка, горски фонд – 180 186 дка, фонд населени 

места – 4 739 дка, водни площи – 3 705 дка, полезни изкопаеми – 2 000 дка, 

инфраструктура – 20 849 дка. (фигура 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 1.3 

 

Община Струмяни има удобно транспортно-географско положение, през 

територията ѝ минава една от меридианните европейски магистрали Е-79, предстои 

реализацията на автомагистрала Струма. Два вида транспорт могат да бъдат 

използвани на територията на общината – железопътен и автомобилен. Всички 

населени места са свързани с общински център с пътища ІІІ и ІV клас, като 80% са 

асфалтови и 20% са с трошено-каменна настилка и черни пътища. В община Струмяни 

има около 200 км. общински пътища, 60 км. третокласни пътища и 15 км. пътища І клас 

/Е-79/. Районът е обезпечен с всички видове комуникации – покритие на трите 

български мобилни оператора, жичен телефонен достъп, различни форми на интернет 
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достъп, кабелна и ефирна телевизия, радиоразпръскване, система за известяване при 

опасности от бедствия и аварии, пощенски и колетни услуги.  

 

 

1.2 Релеф 

 

Релефът в община Струмяни е изключително разнообразен. Характеризира се 

като котловиннодънен, нископланински, средно- и високопланински. Той обхваща 

части от долината на Средна Струма в северния участък на Санданско-Петричката 

котловина, почти целия източен и югоизточен дял на Малешевска планина и по-малка 

част от Северен Пирин, където достига до 2309 м при връх Конски кладенец и където от 

връх Шаралия вече е с алпийски характер. В по-голямата си част се класифицира като 

планински, заемащ до 80% от цялата територия на общината, простираща се в 

планинските и предпланинските части на Пирин и Малешевска планина, а останалите 

20% са земи по долината на река Струма и най-ниските почти равнини склонове на 

двете планини. Главното било на Малешевска планина е почти успоредно на течението 

на Струма и е с добре изразени речни тераси, като почти всички са с обработваеми 

земи. Като забележителни форми на релефа в района на Струмяни са множеството 

сипеи, скални образувания (главно край Илинденци). Релефът тук се определя от 

посоките на планините и страничните склонове. 

 

 

1.3 Климат 

 

Поречието на Средна Струма в частта му от Санданско-Петричката котловина е 

известно като най-топлия край на страната. То се отличава със специфична климатична 

характеристика, която се отнася и за община Струмяни. Според климатичната 

класификация на страната районът попада в Южнобългарската климатична подобласт 

на преходно-средиземноморската климатична област. Температурният режим е 

подчинен на пряко и непряко средиземноморско влияние. Почти през цялата годна 

осезателно се чувства полъхът на Беломорието, който достига на север да устията на 



7 

 

река Ощавска и р. Дивилска в Кресненския пролом, което потвърждава и фактът, че 

само до известното Кресненско ханче край водите на Струма вирее източен чинар, 

терциерен релкит, разпространен навсякъде в Санданско-Петричкия край. Зимата е 

мека, настъпва късно и е почти без сняг в ниските части. Лятото се характеризира, като 

сухо и горещо, а есента е приятна и слънчева. Приема се, че средната годишна 

слънчева радиация е около 2400 часа и превишава тази на някои известни курорти в 

страната, каквито са  Варна, Банкя, Кюстендил и се доближава до слънчевата 

инсолация на такъв световен курорт, какъвто е Макаровската ривиера (2450 часа), 

намиращ се на Далматинското крайбрежие. Средната годишна температура при 100-

200 м. н.в. край Струма е 14 градуса по Целзий (2.5 градуса през януари, 24.27 градуса 

през юли). По време на летните горещини (юли-август) максималните температури 

понякога достигат максимум от 38-41 градуса по Целзий. Най-сухите месеци са юли и 

август, а месеците с най-много валежи са ноември и декември. През зимата в 

планинските райони, а в някои случаи и в долината на р. Струма се развиват снежни 

бури. 

С издигането във височина снежният режим през зимата се налага над 

дъждовния. Първият сняг по високата част на Малешевска планина и Синанишкото 

било обикновено пада към края на ноември. Сравнително мекият и повлиян от 

Беломорието климат позволява и да се извършва стопанска дейност почти през цялата 

година. Розата на ветровете в Община Струмяни се определя в голяма степен от 

общите им движения, но се влияят и от местните теренни особености. Те обикновено 

са с циркулация в посока север-юг по долината на Струма. Нетипичните поречни бризи 

понякога се явяват по теченията на реките Злина и Шашка. В посока юг-север районът 

се обхваща от южни въздушни течения. 

 

 

1.4 Почви 

 

Вследствие на големите интервали на надморската височина и различията в 

климат, валежи, растителност и основните скали, почвите в община Струмяни са 

разнообразни, но не се различават от почвите по останалото поречие на Средна Струма 
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и се класифицират към Струмско-Странджанската област. На територията на общината 

се срещат главно четири основни типа: алувиални, канелени горски, кафяви горски, 

представени от трите си подтипа - тъмни, преходни и светли. Алувиалните почви (по 

данни на лесничейство – Струмяни) заемат 0.5 процента от общата територия и се 

намират главно край двата бряга на Струма, върху които се създават тополови 

насаждения. Канелените горски почви в подтип преходни покриват 24.9 от общата 

географска площ на общината. Те са образувани предимно под букови и дъбови 

насаждения. Кафявите светли горски почви, заемащи към 7 процента, се срещат по 

южните склонове или по стръмните и урвестите наклони. Характеризират се като 

маломощни и в голяма степен ерозирани. Върху тях растат главно естествени 

широколистни растения. Рязка граница в почвените типове не се забелязва. Кафявите 

горски почви и техните подтипове в Пиринската част на Струмяни се простират главно в 

зоните с над 900 м. надморска височина. Високо в горната част на гората (1700-1800м) 

се срещат и планинско-горски тъмноцветни почви и планинско-ливадни почви. В 

района на Малешевска планина планинско-кафяви горски са почвите по върховете 

Голак, Трите гроба, Буката, Църквата. По станичните била и ридовете Русаленски, 

Каменишки , Горемски, Цапаревски и Игралшенски се срещат главно кафяви горски 

почви. Хумусните и азотните богатства на почвите в района се определят като 

задоволителни и със сравнително добра запасеност откъм фосфорни съединения. 

Силните валежи и осъществяването на земеделски дейности (поливане на земеделски 

култури) създават условия за водна ерозия на почвената покривка най-вече в 

обработваемите земи. 

 

 

1.5 Води и водни течения 

 

Община Струмяни не е много богата на водни ресурси. Основната водна мрежа 

се състои от пресичащата долината част на района на р. Струма и приточните ѝ течения, 

спускащи се от източната част на Малешевска планина и западните склонове на  

върховете Шаралия и Конски кладенец в Пиринската част. В миналото водите на някои 
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от реките са използвани като двигателна сила за задвижване на воденици, тепавици, 

чаркове, а сега се използват главно за поливане на земеделски култури. 

Главната водна артерия е р. Струма. Хидроложките условия на територията на 

общината са свързани с характеристиката на Струма и нейните притоци, чиито 

водосбори са значителни и това определя района с голяма гъстота на хидрографската 

мрежа. Река Струма навлиза в землището на община Струмяни в северните части на 

землищата на селата Горна Крушица и Илинденци и го напуска в южните граници на 

землищата на селата Палат и Илинденци. 

Водните течения в пиринската част на община Струмяни се представят с реките 

Злина и Шашка и няколко дерета и маловодни долове. Злина събира водите си от 

предпланинските части, западно от връх Шаралия. Те се влияят от сезоните и 

дъждовните периоди. През сухите летни месеци реката се превръща в суходолие. 

Влива се в Струма северно от с. Струмяни. 

Най-голямото водно течение в Пиринската част от Струмяни е р.Шашка, известна 

и като Белишка река, което идва от старото име Белица на сегашното село Илинденци. 

Протича южно от Илинденци и през Струмяни, а водовливът ѝ е в югозападната част на 

Струмяни. Водите се събират от района от върховете Шаралия и Конски кладенец. Тече 

в посоко югозапад-запад. Дълга е 15.2 км, а водосборната й площ възлиза на 27 кв. 

Километра. Отличава се с пролетно пълноводни  есенно маловодни води, което се 

дължи на сезоните и на валежите да дъжд и сняг. Средният й отток при устието е 0.370 

кубика в секунда.  

Десните притоци на Струма водят началото си от източните склонове на 

Малешевска планина. По-известни сред тях са реките Каменишка, Цапаревска, 

Горемска, Драковска и Лебница. Те и притоците им текат в дълбоко врязани легла, 

които на места са оградени със скалисти брегове. Водосборните им басейни в горната 

част на планината са заети от пасища и ливади. На места са възникнали свлачища и 

надлъжно подриване на брегове, като най-характерна в това отношение е р. 

Драковска. Всички реки от Малешевска планина са с непостоянен дебит, влияещ се от 

валежите и сезоните, а при силни валежи имат и пороен характер. 

Най-северното водно течение на десните притоци на Струма в Малешевската 

част на Община Струмяни, пресичащо землището на Горна Крушица в южната му част, 
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е река Крушичка. Реката е с непостоянни води и през най-сухите летни месеци 

пресъхва.  

С добре изразена речна долина, всечена в източните склонове на Малешевска 

планина, е р. Каменишка, чието име идва от името на селото-Каменица. В долното си 

течение образува малка равнина. Влива се в Струма на 1 км източно от селото. 

От десните притоци Струма, чието начало е от връхните части на Малешевска 

планина, е и р. Цапаревска. Тя извира от източните склонове на връх Градище. 

Посоката на течението й е югоизток. Преди да приеме като приток р. Горемска, в нея се 

влива р. Рибнишка, чието име идва от името на селото Горна Рибница, край което 

минава. Цапаревска река е формирала долината си в метаорфни гнайси, мизмати и 

амфибиолити. В горното си течение пресича землището на с. Цапарево, а в долното си 

течение пресича землището на с. Микрево и самото село, поради което се нарича 

Микревска. Влива се в Струма на около километър източно от с. Микрево. Реката е с 

дължина 24 км, а долината й очертава среден наклон от 58 %. Водосборната й площ 

заема 78 кв. километра при средна надморска височина от 945 м. Средният й отток, 

установен при устието й, е 0.720 кубика в секунда. Водите на реката имат снежно-

дъждовно подхранване и са най-пълноводни при пролетното топене на снеговете. 

Река Лебница е единствената, която не води началото си от Малешевска 

планина. На места нейната долина служи за граница на землищата на община 

Струмяни със землищата на община Сандански. Изворите на реката са в склоновете на 

връх Огражденец (пл. Огражден), намиращ се в Република Македония. Долината й 

очертава посока на югоизток. Устието й е при с. Лебница. Дължината на реката е 50 км., 

но това се отнася само за леглото и в България. От Малешевска планина приема като 

приток р. Добрилашка. Площта на водосбора й е 318 кв. километра. Реката е зарибена. 

По течението си образува множество меандри.  

Както другите общини в областта на Средна Струма и община Струмяни не е 

лишена от минерални води, но те нямат практическо използване за балнеоложки 

нужди. Геолозите приемат, че в землището на с. Илинденци на дълбочина от 50 до 300 

м. тече подземна термална река. Част от нейните води в миналото са излизали на 

повърхността през процепи по поречието й. Предполага се, че тези процеси за се 

затворили по време на голямото земетресение през 1904 година, известно като 
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Крупнишко. Според специалистите тази река захранва изворите на Благоевградските, 

Симитлийските, Ощавските, Градешкте, Санданските, Левунските, Марикостинските и 

други бани, които превръщат тези селища в балнеоложки центрове.  

 

 

1.6 Полезни изкопаеми 

 

Община Струмяни не е богата на полезни изкопаеми.  

Промишлено значение от наличните има единствено добива на мрамор. С по-

голямо значение като промишлен ресурс са находищата от мрамор в района на 

върховете Шаралия и Конски кладенец най-вече в района на м. Мурата и хребета 

Ермиовец в Пирин планина. Мраморът в крупните находища в Мурата и Ермиовец 

обикновено е с бял цвят, зърнест, с отлични декоративни качества.  

До края на XX век на територията на общината се е добивал и флуорит. 

Флуоритът се среща в здраво споени конгломерати в Малешевска планина в района на 

с. Палат.  

В община Струмяни има и находища от варовик. Главните находища са в 

землището на с. Илинденци. 



12 

 

2. Човешки ресурси и трудова заетост в община Струмяни 

 

Населението на община Струмяни е неравномерно разпределени в 21 населени 

места на територията й. Най-голямото кметство на територията на общината е Микрево 

с население 2228 души, следвано от административния център Струмяни с население 

960 души, Илинденци с 898 души, Раздол с 226, Добри Лаки с 189 души и т.н. Най-

малкото населено място в общината е с. Колибите с население от 3 човека. През 

последните години 40 години населението на общината е намаляло повече от 50% и 

тази тенденция продължава. Особено тревожно е положението в някои планински 

села. Така при последното преброяване през 2011 год. в с. Велющец са регистрирани 

само 7 души, а в с. Горна Рибница са 6 души.  

През последните години демографското състояние на общината е твърде 

неблагоприятно. Налице са съществени демографските промени, породени главно от 

икономически причини и засилени миграционни процеси. Наблюдава се обезлюдяване 

на повечето села, особено тези в планинските райони. Общият естествен прираст в 

общината е отрицателен. 

На база публикуваните резултати от последното преброяване в България през 

2011 год. можем да направим добър анализ на човешките ресурси, с които разполага 

община Струмяни. Това са обективни и верни данни, защото са получени в пиковия 

момент на икономическата криза в Европа и България и на тяхна база могат да се 

правят предположения с достатъчно висока степен на достоверност за състоянието и 

тенденциите за развитие на този фактор за икономическото развитие на общината за 

следващите 3-5 години.  

 

 

2.1 Брой и възрастова структура на населението 

 

Общия брой на населението в община Струмяни към 01.02.2011 год. е 5743 

човека. В община Струмяни всичките населени места са от селски тип. 

Точното им разпределение по населени места е дадено в таблица 2.1 
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Таблица 2.1 Възрастови групи (в навършени години) 

населени места общо 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

С.ВЕЛЮЩЕЦ 7 - - - - - - - - 1 - - - 1 2 - - 1 2 

С.ВРАКУПОВИЦА 23 - - - - - - - - - 1 - - 1 - 4 8 4 5 

С.ГОРЕМЕ 92 - - 1 7 1 2 1 5 5 3 3 6 6 10 17 11 9 5 

С.ГОРНА КРУШИЦА 65 - - - - - 1 - - - - 6 1 11 12 12 16 5 1 

С.ГОРНА РИБНИЦА 6 - - - - - - - - - - - 1 - - 3 - 2 - 

С.ДОБРИ ЛАКИ 189 1 2 - 3 1 2 5 5 12 9 15 16 21 29 18 19 23 8 

С.ДРАКАТА 165 3 6 6 9 12 5 8 17 14 8 7 12 15 18 14 8 2 1 

С.ИГРАЛИЩЕ 298 5 3 - 8 10 9 7 16 25 17 13 28 37 36 32 27 12 13 

С.ИЛИНДЕНЦИ 898 36 42 46 53 29 42 59 73 70 36 51 51 48 72 85 62 28 15 

С.КАМЕНИЦА 105 - 1 1 2 - 2 2 6 3 2 7 8 22 18 18 7 3 3 

С.КЛЕПАЛО 44 - - - - - - 1 - - 6 4 2 4 10 5 4 8 - 

С.КОЛИБИТЕ 3 - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 

С.КЪРПЕЛЕВО 37 - - - - - - - - 2 3 - 3 4 6 7 8 4 - 

С.МАХАЛАТА 47 - - - - - - - 2 2 - 3 2 4 8 4 7 10 5 

С.МИКРЕВО 2228 177 158 132 163 193 137 144 133 156 156 122 93 101 104 109 95 32 23 

С.НИКУДИН 106 - - - 1 - 1 1 3 4 1 3 7 20 24 17 13 8 3 

С.ПАЛАТ 46 1 - - 1 1 - - 2 2 2 - 1 6 8 9 4 6 3 

С.РАЗДОЛ 226 - - - 1 3 4 7 13 10 9 13 23 31 31 30 32 15 4 

С.СЕДЕЛЕЦ 32 - - - - - - 1 - - - 3 2 2 3 6 7 5 3 

С.СТРУМЯНИ 960 37 35 34 62 67 63 47 47 78 78 74 61 47 72 57 53 30 18 

С.ЦАПАРЕВО 201 - - - - - 1 3 1 3 3 4 9 23 38 41 34 20 21 

 5778 260 247 220 310 318 269 286 323 387 334 328 326 405 501 488 415 227 134 

 

 От гледна точка на икономическата активност на населението можем да 

формираме четири възрастови групи (фиг. 2.1), които имат различно отношение към 

икономическото развитие на общината: 

- от 0 до 14 год.: това е групата на децата и учениците. Те нямат реално 

отношение към развитието на икономиката на общината; 

- от 15 до 34 год.: това е групата на младежите, които са в трудоспособна 

възраст. На 01.02.2011 год. те са наброявали 1183 човека или 20% от 

населението на общината. Към днешна дата този процент не се е 

променил особено.  

- от 35 до 65 год.: това е групата на икономически най-активното 

население. В община Струмяни то обхваща около 36% от населението на 

общината. Икономическото състояние на общината се определя главно 
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от активността и възможностите за реализация на населението от тази 

група. 

- от 65 до 85 год. и нагоре: това е групата на пенсионираното население. То 

няма съществено участие при формиране на икономическата активност 

на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.1  

 

 Като процентно отношение икономически активното население е 56% от общото 

население на община Струмяни. Това е добър показател, но като брой тези проценти 

отговарят на 3286 души, което не е достатъчно като трудов потенциал. 

 

 

2.2 Образователна структура на населението 

 

 За икономическият потенциал на една община съществена роля играе 

образователната структура на населението ѝ.  На фиг. 2.2 е показана структурата на 

населението на община Струмяни на база образователен ценз. За съжаление в това 

отношение в община Струмяни няма особен потенциал, например специалистите с 

висше образование, които живеят в общината, са около 250 човека. Близостта на по-
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голямата община Сандански обаче компенсира до известна степен тази липса. За това 

говори и фактът, че в редица частни фирми, държавни и общински структури, работят 

специалисти от съседната община Сандански.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.2  

 

 Подробно образователната структура по населените места в община Струмяни в 

началото на 2011 год. е показана в табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2 Общо Висше Средно Основно Начално 
Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

С.ВЕЛЮЩЕЦ 7 - .. 3 .. - - 

С.ВРАКУПОВИЦА 23 - .. 11 11 - - 

С.ГОРЕМЕ 92 3 18 28 29 12 .. 

С.ГОРНА КРУШИЦА 65 3 6 20 35 .. - 

С.ГОРНА РИБНИЦА 6 - .. .. 4 - - 

С.ДОБРИ ЛАКИ 186 3 43 67 71 - .. 

С.ДРАКАТА 160 10 71 53 20 6 - 

С.ИГРАЛИЩЕ 292 7 66 144 56 11 .. 

С.ИЛИНДЕНЦИ 845 27 322 279 145 55 16 

С.КАМЕНИЦА 105 .. 13 41 41 4 5 

С.КЛЕПАЛО 44 .. 7 15 11 9 - 
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С.КОЛИБИТЕ 3 - .. .. - .. - 

С.КЪРПЕЛЕВО 37 - 6 18 11 .. - 

С.МАХАЛАТА 47 .. 5 15 20 5 .. 

С.МИКРЕВО 1990 118 570 477 489 234 92 

С.НИКУДИН 106 .. 8 38 46 9 .. 

С.ПАЛАТ 45 - .. 23 13 .. - 

С.РАЗДОЛ 226 13 56 61 56 20 20 

С.СЕДЕЛЕЦ 32 - 3 20 9 - - 

С.СТРУМЯНИ 914 60 413 275 106 45 13 

С.ЦАПАРЕВО 201 7 38 77 59 14 6 

 5426 251 1645 1665 1232 424 152 

 

 На тази база могат да се правят точни оценки за възможностите за ползване на 

местни специалисти и персонал от евентуални инвеститори, които имат намерение да 

изграждат икономически мощности в съответните населени места на територията на 

община Струмяни. 

 

 

2.3 Икономически активно население 

 

Състоянието на икономиката на общината се определя от броя на икономически 

активното население и от възможности за неговото реализиране. Поради малкия брой 

жители в община Струмяни е ясно, че и броя на икономически активното население 

няма да е голям. Наличието на малки населени места също не спомага за увеличаване 

на броя на активното население и за възможностите за реализиране на такава 

активност. Практически в община Струмяни има населени места, в които няма никакво 

икономически активно население, от което следва, че там не може да се очаква да има 

развити независими икономически структури.  

 Структурата на икономически активното население – местни жители над 15 

години, по населени места е показана в таблица 2.3. 

 

Таблица 2.3 
 

Общо 

Икономически активни Икономически 

неактивни общо заети безработни 

С.ВЕЛЮЩЕЦ 7 .. .. .. .. 
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С.ВРАКУПОВИЦА 23 .. .. .. .. 

С.ГОРЕМЕ 91 14 9 5 77 

С.ГОРНА КРУШИЦА 65 6 6 - 59 

С.ГОРНА РИБНИЦА 6 .. .. .. .. 

С.ДОБРИ ЛАКИ 186 74 69 5 112 

С.ДРАКАТА 150 79 63 16 71 

С.ИГРАЛИЩЕ 290 126 120 6 164 

С.ИЛИНДЕНЦИ 774 298 212 86 476 

С.КАМЕНИЦА 103 24 18 6 79 

С.КЛЕПАЛО 44 9 6 3 35 

С.КОЛИБИТЕ 3 .. .. .. .. 

С.КЪРПЕЛЕВО 37 5 .. .. 32 

С.МАХАЛАТА 47 6 .. .. 41 

С.МИКРЕВО 1761 843 586 257 918 

С.НИКУДИН 106 30 15 15 76 

С.ПАЛАТ 45 5 .. .. 40 

С.РАЗДОЛ 226 35 27 8 191 

С.СЕДЕЛЕЦ 32 4 - 4 28 

С.СТРУМЯНИ 854 418 335 83 436 

С.ЦАПАРЕВО 201 17 17 - 184 

 5051 1993 1483 494 3019 

 

 В повечето планински села в района на Малешевска планина почти липсва 

икономически активно население. Дори и да има жители в населеното място, 

например в с. Гореме, с. Вракуповица, с. Седелец, с. Цапарево и др. то тези жители са 

главно в пенсионна възраст и освен с екстензивно земеделие и локално 

животновъдство не се занимават с друг вид икономическа дейност.  

 

 

2.4 Регистрирани безработни лица, структура и равнище на безработицата 

 

Липсата на работещи икономически структури обуславят съответно и наличието 

на по-голям процент безработни спрямо общото активното население в община 

Струмяни в сравнение с общата безработица за страната. При нива на безработицата в 

България в рамките на 10-12 процента, за община Струмяни през 2011 безработните са 

20.6% от активното население (фигура 2.4). Тенденциите са тези цифри да нарастват 
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през следващите няколко години. Вероятно темпът на нарастване няма да е такъв 

каквото е нарастването през 2011 год. в сравнение с 2010 год., но застоя в 

икономическото развитие показва, че такива са реалните очаквания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.4 

 

 Любопитен факт е, че въпреки намаляването на броя на безработните в община 

Струмяни през 2011 год. в сравнение с 2010 год. (фигура 2.5) процентното отношение 

спрямо общото активно население нараства (фигура 2.4)., което говори, че броя на 

активното население в общината намалява бързо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.5 

 

 Структурата на безработните жители в община Струмяни по пол, образователна 

степен и възраст е показана на фигура 2.6, 2.7 и 2.8. 
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Фиг. 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.8 
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 Графиките показват, че в община Струмяни структурата на безработните е 

подобна на общата структура за страната. При мъжете безработицата е по-голяма 

(фигура 2.6). Специалистите и хората с по-добро образование имат по-голяма трудова 

заетост (фигура 2.7). По- възрастното население е заплашено от по-голяма вероятност 

да остане без работа (фигура 2.8). Като абсолютни цифри по всички показатели се 

наблюдава намаление на безработните през 2011 год. спрямо 2010 год., но това не 

означава, че безработицата в общината намалява в сравнение с общото активно 

население.  

 

 Структурата на безработното население по населени места в община Струмяни е 

показана на фиг. 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 2.9  

 

 Трябва да се има в предвид, че реалните нива на безработица са по-големи, 

защото показаните по-горе цифри са само на хората регистрирани в бюрото по труда. 

Особено в по-малките и отдалечени от общинския център населени места реалната 

безработица е практически 100%. 
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3. Икономически капацитет на община Струмяни 

 

3.1 Фирми на територията на община Струмяни 

 

Икономическият капацитет на община Струмяни се изразява преди всичко с 

фирмите, които са регистрирани на територията на общината и с фирмите, които са 

регистрирани на друго място, но извършват икономическа дейност на територията й. 

На територията на общината има регистрирани повече от 350 фирми. Най-много са 

едноличните търговци. Следват дружествата с ограничена отговорност и има 2 

акционерни дружества.  

Данните, на базата на които е направен този анализ, са взети главно от 

информационната система АПИС и от базата на БИКЦ Сандански. Те обхващат период 

от четири години - 2009–2012 год.  Някои от отразените фирми към момента може да 

са с променен статут, но това не променя общата картина на икономическия капацитет 

на община Струмяни и правилността на направените на тяхна база изводи към днешно 

време. 

 Разпределението на фирмите по населени места е показано на фиг. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 3.1 
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 Интересно е да се изследва как се отнася броят на фирмите, регистрирани в 

едно населено място към броя на жителите му. Графиката на фиг. 3.2 показва това 

отношение за населените места на община Струмяни. Разбираемо в с. Стумяни имаме 

най-голямо число фирми на глава от населението - 0.11. Интересното е, че с. Добри 

Лаки и с. Илинденци следват в тази класация съответно с 0.054 и 0.04 фирми на глава 

от населението. Тези числа може и да не са големи, но това говори, че населението в 

тези населени места е с най-голяма икономическа активност в общината и съответно 

там има най-добри условия за бизнес в сравнение с другите населени места от 

общината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 3.2 

 

 За да се разбере кои са най-застъпените икономически дейности във фирмите в 

община Струмяни е направено съответното групиране. Резултатите от него са показани 

на фиг. 3.3  
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 Фиг. 3.3 

 

 На графиката се вижда, че дейността на преобладаващия брой фирми е 

свързана с търговията на дребно, търговия на дребно с хляб и хлебни изделия, питейни 

заведения, ресторанти и товарен автомобилен транспорт. Водещата роля на тези 

икономически дейности е обяснима като се има в предвид, че в община Струмяни 

няма развити икономически структури, които да породят съпътстващи производства и 

малкия на брой и разпръснат характер на населението в общината. Поради това 

икономически активното население се ориентира към такива дейности, които могат да 

се извършват с неголеми инвестиции и които дори при неблагоприятна икономическа 

обстановка, каквато е ситуацията в момента, формират някакви (в общия случай малки) 

доходи.  

 Разбира се показаното разпределение на фиг. 3.2 не отговаря на формирането 

на брутния икономически доход в община Струмяни, защото болшинството фирми са 

еднолични търговци и на практика са семейни фирми, които не формират сериозен 
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приход. Трудно може да се каже коя дейност какъв процент от брутния доход 

формира. Вероятно с най-голям дял са фирмите, които извършват основна дейност  

„Рязане, профилиране и обработване на скални материали”, „Цялостно строителство 

на сгради и строителни съоръжения” и „Производство на горно облекло, без работно”. 

За да се установи това точно трябва да се направи отделно изследване, но 

констатациите от него вероятно ще потвърдят направения извод. В полза на това 

говори и анализът на данните за броя на осигурения персонал във фирмите в община 

Струмяни. На фиг. 3.4 е показана графика на този анализ. Преобладаващият брой 

фирми имат от 3 до 5 човека персонал (при формиране на графиката не са взети в 

предвид фирмите с персонал от 1 и 2 човека). Има три фирми с персонал повече от 40 

човека. Община Струмяни – общинска администрация се явява най-голям работодател 

в общината с 260 осигурени лица към 03.11.2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фиг. 3.4 

 

 Икономическият капацитет на община Струмяни не се ограничава само от 

фирмите, работещи на нейната територия. В него се включват и други предпоставки за 

създаване и развитие на бизнес. Такива предпоставки са: 

- природните дадености; 

- наличието на развлекателни съоръжения и места за отдих; 

- културно-исторически паметници и мероприятия, 
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на базата на които може да се развива туристическа дейност и да се привлича 

човекопоток към определени населени места и в общината като цяло. 

 

 

3.2 Природни обекти 

 

Географското разположението на община Струмяни благоприятства наличието 

на територията на общината на обекти от живата и нежива природа от национално и 

международно значение, които са интересни за посещение и са от значение за 

опазването на различни животински и растителни видове. Такива обекти са:  

- Via Aristotelis – По поречието на р. Струма минава международния 

миграционен път на птиците от Северна и Средна Европа към южната част на 

континента и Африка. Сред установените в този район са световно застрашени видове 

птици като белооката потапница /Aythya nyroca/, малкия корморан/Halietor pygmeus/. 

Има и видове, включени в Червената книга – шилоопашата патица/Anas acuta/, 

блестящ ибис /Plegadis falcinellus/, тръстиков блатар /Circus aeruginosus/ и др. 

- Шаралийската пещера, известна и като Мурата –  Намира се в района на 

с. Илинденци. Спелеолозите са установили в нея 5 зали с обща дължина 4 км. Така 

наречената Бисерна зала е с множество пещерни перли с големина на грахови зърна в 

малки синтрови езерца. Пещерата не е електрифицирана и достъпна за посетители. 

Повече от 18 са пещерите в района на с. Илинденци. 

- НП ”Пирин” – Част от територията на община Струмяни попада в 

национален парк „Пирин”, парков район “Синаница” и заема 184.4 ха от него. В този 

участък се намират Георгийските езера, Синанишкото езеро, един от най-високите 

върхове в Пирин – връх Синаница и  хижа Синаница; 

- Природен резерват “Соколата” – Намира се в Малешевска планина на 6 

км. югозападно от с. Игралище. Обявен за резерват през 1985 год. с цел запазване на 

естествените гори от благун и характерната за района флора и фауна. Благунът в 

резервата е на възраст  над 250 год. Буферната зона към резервата  е с площ 135.3 ха. 
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- Скален ансамбъл “Зандана” – турски затвор в пещери – Представлява 

масивни скални образования до с. Илинденци, които  могат да бъдат сравнени с 

Белоградчишките скали. 

 

 

3.3 Културно – исторически обекти 

 

На територията на общината се срещат обекти от различни периоди на 

човешката история. С потенциал за развитие на културно-исторически туризъм са 

обектите: 

- Раннохристиянска епископска базилика ІV-VІ в. – Намира се в м. 

Градището в землището на  с. Микрево. Обектът е открит през 1996 год. Централното 

пано представлява хризма (единственото реставрирано). В баптистерия е открита 

мозайка, на пода на писцината. Формата й е тетраконха, което го прави уникален и 

единствен по рода си в България; 

- Античен град Нейне – Намира се около с. Илинденци. Градът е 

съществувал между І-ІІІ в. Не е социализиран и подходящ за туристически посещения 

към момента; 

- Останки от късноантична крепост – Намира се около с. Добри лаки. Не е 

социализиран, но е подходящ за туристически маршрут; 

-  Села с автентична архитектура – образци на огражденско-малешевската 

архитектура. Намират се главно в Малешевската част на общината в с. Палат, с. 

Игралище, с. Гореме, с. Колибите, с. Г.Рибница и др.   

- Църквата “Св. Атанасий” – Намира се в с. Горна Рибница. Най-старият 

храм, строен на територията на общината – 1846 г. Паметник на културата от 

национално значение. Там се е помещавало и първото килийно училище в Мелнишка 

околия. Църквата е вкопана в земята, таваните са дървени, повечето икони са рисувани 

през 1850-1860 г. от зографа Атанас от Мелнишката художествена школа; 

- Църквата “Рождество Богородично” – Намира се в с. Велюшец. 

Паметник на културата от местно значение. Не е известно кога е започнало 
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строителството й, но е завършена през 1858 г. Богато декорираният интериор е дело на 

Димитър Сирлещов и майстор Андон от школата в Банско през 1910 година. 

- Църквата ”Св. Димитър”  – Намира се в с. Палат. Паметник на културата 

от местно значение. Изградена през 1850 г. Разполага с голям трем, който събирал до 

500 души. Камбанарията е отделена от църквата и е строена през 1860 година. 

Камбаната е отлята в Самоков от бакър и тежи над 100 кг. Църквата притежава икони от 

ХVІІІ в.; 

- Църквата “Свети Великомъченик Димитър” – Намира се в с. Цапарево. 

Издигната е през 1847 година. В тази църква е осветено знамето на въстанието през 

1902 год., наречено Горемско въстание; 

- Арт център Илинденци – Намира се в с. Илинденци. Международен 

скулптурен симпозиум на открито. В парка са осъществени над 50 проекта с участието 

на автори от България, Австрия, Япония, САЩ и др. За непрофесионални любители на 

изкуството се предлагат уроци по каменоделие и рисуване. 

 

3.4 Културни прояви и фестивали 

 

Проявленията на националния фолклор и обичаи се радват на голям интерес от 

чуждестранни и национални туристи. Културният календар на община Струмяни е 

доста разнообразен и наситен с възможности за културни прояви и развлечения. Най-

известните и посещавани мероприятия са:  

- Празник на Боговете на виното – Провежда се в с. Илинденци всяка 

година в първата събота на месец февруари. Състои се в зарязване на лозовите масиви, 

чрез пресъздаване на древна традиция с помощта на боговете на виното и 

плодородието - Трифон Зарезан, Бакхус и Дионисий. Особена атракция е езическият 

ритуал “преливане на огън с вино”. Програмата завършва с конкурс за най-хубаво вино; 

- Международен фолклорен фестивал “Малешево пее и танцува” – 

Провежда се в с. Микрево в последната седмица на месец октомври. Провежда се с 

цел съхранение, утвърждаване и разпространение на фолклора на балканските 

народи. Организатори са община Струмяни и фондация “Старата България”. 
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- Зурна фест – Провежда се в с. Струмяни през месец май. Национален 

фестивал с международно участие, цели да възроди и популяризира най-старият 

музикален духов инструмент – зурната.  

 

Туристическата инфраструктура в община Струмяни е слабо развита. Има един 

хотел, един мотел и няколко къщи за гости. Последните обаче са добра възможност за 

развитие на семеен бизнес, особено за селата в Малешевска планина и с. Илинденци.   

 

 

 

 

 

 

4. Перспективи за икономическо развитие в община Струмяни 

 

Община Струмяни е малка община. Не разполага с достатъчно човешки ресурси 

и освен наличните мраморни находища, на нейната територия няма съществени 

природни ресурси, които пряко да подпомагат развитието на икономически структури.  

Това обаче не означава, че тук не могат да се осъществяват успешни икономически 

дейности. В днешните условия на сериозна икономическа криза ролята на община 

Струмяни като организатор и координатор на различни икономически механизми за 

стимулиране на инвестиционната инициатива в района на общината е особено силна. В 

момента частните икономически субекти нямат ресурси за самостоятелни 

инвестиционни начинания, затова община Струмяни, с възможностите и 

преференциите, които има за по-лесно кандидатстване по различни национални и 

Европейски програми, трябва да прояви инициатива и да подпомогне местните 

икономически активни групи и външни инвеститори да създават и развиват бизнес на 

територията на общината. За целта е необходимо да се разработи нова стратегия за 

развитие на Общината, в която да се заложи прилагането на различни комбинирани и 

допълващи се политики за стимулиране на инвестиционни инициативи във всички 

сектори на икономиката на общината през следващите 3-5 години.  
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Планът за развитие на община Струмяни, по който се работи в момента е приет 

през 2006 год. и заложените в него приоритети за развитие не съответстват на 

настъпилите значителни икономически и демографски промени през последните три 

години в общината и в Европа като цяло. Трябва да се преосмислят приоритетите за 

икономическо развитие на Общината и на базата на показаните в по-горните части на 

настоящия анализ състояние на човешките и природни ресурси на територията на 

общината да се разработят и реализират съответни секторни политики за 

икономическо развитие, като се вземат в предвид възможностите за финансиране по 

линия на Европейските фондове. 

 Приоритетите за развитие на Общината през следващите няколко години са 

свързани с изграждането на инфраструктурни обекти на територията на Общината: 

- На първо място, изграждане на трансграничния път Струмяни – Берово в 

Република Македония. Ефектът от изграждането на този път ще бъде огромен за 

развитието на община Струмяни. Ще се повиши значително инвестиционният интерес в 

областта на туризма, селското и горско стопанство. Не на последно място ще се развие 

пазарът на земя в района на Малешевска планина, което е предпоставка и за други 

икономически начинания; 

- Важно е при съгласуването на трасето на магистрала Струма да се 

предвиди удобно отклонение за пътя Струмяни – Берово. 

 

 

4.1 Икономически райони в община Струмяни  

 

При разработването на секторните политики трябва да се има в предвид 

естественото географско деление и оформилите се на негова база икономически 

райони в община Струмяни. В общината естествено и исторически са се оформили три 

района, които имат относително различна икономическа структура. На фигура 4.1 с 

дебели сини линии са определени териториите на източния, средния и западния район 

на община Струмяни. Тези райони могат да се развиват по-различни икономически 

модели, като същевременно се допълват един друг чрез икономическите си дейности. 
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 Фиг. 4.1 

 В източния район попада частта от община Струмяни обхващаща територията 

разположена в Пирин планина и непосредствено до с. Струмяни. В него попада само 

едно населено място – с. Илинденци. Характеризира се като промишлен район за 

добив и обработка на мрамор. Перспективите му за развитие са свързани отново с 

добива и обработката на мрамор, но има възможности и в областта на добива на 

енергия от възобновяеми източници и туризма – културен, пещернячество и 

алпинизъм. 

 Средния район обхваща поречието на река Струма. В него се намират селата 

Струмяни, Микрево, Горна Крушица, Каменица и Драката. Тази район е с най-голям 

брой население в Общината и в него могат да се развиват икономически дейности 

свързани с използването на по-голям брой персонал. В перспектива в него могат да се 

развива селското стопанство – овощарство, оранжерийно производство на зеленчуци и 

сладководно рибовъдство. 

 Западният район обхваща частта от община Струмяни, разположена в 

Малешевска планина. Тук има 15 населени места, но те са села с малък брой жители. 

Перспективите за развитие на този район са свързани главно с изграждането на пътя 
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Струмяни-Берово. В тази връзка е възможно да се развиват дейности свързани със 

селския туризъм, горското стопанство, овощарството, лозарството и рибовъдството. 

 

 

4.2 Секторни политики 

 

Разработването и изпълнението на правилни секторни политики в икономиката 

на община Струмяни може да даде възможност за стабилизиране и дори развитие на 

икономическото състояние на общината в условията на тежката криза, в която се 

намира в момента страната ни. В Общината е възможно прилагането на 

диференцирани политики в следните икономически сектори: 

- Горско стопанство – В сектора трябва да се извърши актуването на гори 

частна общинска собственост. Така общината ще се легитимира като съсобственик на 

земи от горския фонд и това ще й даде възможност да кандидатства за средства по 

различни програми на ЕС и национални доплащания при експлоатация и развитие на 

този сектор. Трябва да се разработят схеми за пътища и водоеми в горските територии, 

които да бъдат отразени в картния материал на новите лесоустройствени планове. Това 

допълнително ще даде възможност за извършване на дейности финансирани от 

средства на ЕС. Индиректно тези дейности ще имат и мутиплициращ ефект – ще се 

развие горската инфраструктура, което ще спомогне за: 

 борбата с горските пожари; 

 развитие на ловния туризъм; 

 подобряване на екологическата обстановка. 

- Земеделие – Този сектор  в района на Малешевска планина практически 

е западнал поради липсата на достатъчно вода за напояване и обезлюдяването на 

района. Основата за неговото развитие за напред трябва да стане екстензивното 

земеделие. Основния приоритет трябва да е овощарството представено от: 

 Костилкови растения – предимно сливи; 

 Семкови овощия – с приоритет, отглеждането на круши. 

- Животновъдство – Погрешно е схващането, че козата е враг на гората. 

През последните години козевъдството се разви изключително силно в Гърция, Италия, 
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Португалия и Холандия. Добрите европейски практики в това отношение може да се 

пренесат на територията на община Струмяни. Като начало трябва да се започне с 

подобряване на реда и начина за определяне и отдаване на общински горски 

територии за отглеждане приоритетно на кози. Това в съчетание с добрата 

екологическа обстановка в Малешевска планина може да бъде основа за успешни 

бизнес начинания в този сектор. Не трябва да се забравя и пчеларството, една дейност, 

която исторически се е доказала като успешна в района. Имайки предвид 

очертаващата се криза с пчелните семейства и непрекъснато растящото търсене на 

качествен мед тази дейност също ще бъде успешна в икономическо отношение през 

следващите години; 

- Воден сектор – Един от основните проблеми за развити на земеделието в 

община Струмяни е недостига на вода за напояване. Това важи в пълна сила за 

източния и западния район на Общината. Неравномерното разпределение на 

водоизточниците и липсата на технически съоръжения за акумулиране на водни маси 

може да бъде преодоляно единствено с големи инвестиции в сектора, с каквито 

общината не разполага. Затова подходът при решаването на този проблем трябва да 

бъде по-нестандартен и да се основава на възможностите на публично-частното 

партньорство. Проучванията показват, че годишният водоотлив за община Струмяни е 

малко над средния за страната. Природните дадености и релефът дават възможност за 

изграждане на водни съоръжения за “обиране” на върховните водни маси, което е 

добра възможност за развитие на сектора включително със европейско финансиране. 

За целта Общината трябва да разработи идейни проекти за изграждането на такива 

съоръжения. Изработването на такива проекти няма да е много скъпо и може да стане 

с кадрите на общинска администрация. Изграждането на водоеми до 100000 м3 може 

да става и на базата на публично-частното партньорство – след изграждането на 

водоемите Общината ги отдава на концесия, а концесионерът може да развива и 

съпътстващи дейности подпомагащи туризма в Общината.   

- Енергийна ефективност – Община Струмяни разполага със значителен 

ресурс за изграждане на ВЕИ. В района на с. Илинденци има добри условия за 

инсталиране на ветрогенератори. В Общината има значително количество земеделски 

земи с висока категория (непригодни за ползване), които са проветриви и със силно 
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слънцегреене. Това са подходящи места за изграждане на фотоволтаици. Използвайки 

принципа на публично-частното партньорство и опростените процедури за съгласуване 

и присъединяване, община Струмяни може да си осигури съществени допълнителни 

приходи и да захранва публичните си обекти (улично осветление, училища, 

административни сгради) с електрическа енергия на ниска цена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източници на информация: 

 

1. Информационна система АПИС 

2. ОПР Струмяни 

3. БИКЦ Сандански 

4. Борис Сандански, “Струмяни през вековете”, Струмяни, 2003 

5. Бюро по труда в Сандански 

6. НСИ преброяване от 01.02.2011 год. 

7. Електронни сайтове: http://www.strumyani.org/,  http://southwest-business.com/, 

http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Blagoevgrad/Strumyani 
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Приложение 1 

 

Разпределението на фирмите в община Струмяни по населени места 

 

име населено място основна икономическа дейност 

СЛАВЧО СТОЙКОВ - ГОЛАК ЕТ с.Гореме 0201 Горско стопанство и дърводобив 

ЛАТИНКА - 07   ЕООД с.Гореме 

5113 Търговско посредничество с дървен и строителен 

материал 

ЕГИ - ЕМИЛ ИЛИЕВ ЕТ с.Гореме 5540 Питейни заведения 

   

СМИЛЯН И СИЕ-СМИЛЯН НАЧЕВ ЕТ с.Горна Крушица 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ХРИСТО АРИЗАНОВ МАЛЕШЕВСКА СРЕЩА 

ЕТ с.Горна Крушица 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

   

ЕКСЕС - СЛАВЧО БЪРДАРОВ ЕТ с.Добри лаки 0201 Горско стопанство и дърводобив 

БОРИСЛАВ ГЮРОВ ЕТ с.Добри лаки 0201 Горско стопанство и дърводобив 

ВАСИЛ ГРОЗДАНОВ - 2000 ЕТ с.Добри лаки 0201 Горско стопанство и дърводобив 

ДАИ - ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЕТ с.Добри лаки 0201 Горско стопанство и дърводобив 

ИВАН ГРОЗДАНОВ - ВЕНУС ЕТ с.Добри лаки 

0202 Услуги, свързани с горското стопанство и 

дърводобива 

ЙОВКО ПЕТКОВ - 2002 ЕТ с.Добри лаки 

0202 Услуги, свързани с горското стопанство и 

дърводобива 

ВАСИЛ СТАНКОВ - ВАГА ЕТ с.Добри лаки 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

НИКОЛАЙ СТОЙКОВ - 69 ЕТ с.Добри лаки 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СЛАВЧО СТОЯНОВ - 99 ЕТ с.Добри лаки 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ФИКИЯ КАРАЧОБАНОВА - КЕТИ ЕТ с.Добри лаки 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

БОРИС ПЕТКОВ - МАЛЕШЕВО-ПРОГРЕС ЕТ с.Добри лаки 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ГЕОРГИ БЪРДАРОВ - ГЕРОИВА ЕТ с.Добри лаки 5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 
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други стоки, некласифицирани другаде 

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ - КОМЕРС-93 ЕТ с.Добри лаки 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 

ДИМИТЪР МИЦЕВ ДИМ 75 ЕТ с.Добри лаки 6021 Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание 

ЛЕОНИД МИТРЕВ ЕТ с.Добри лаки 8520 Ветеринарна лечебна дейност 

Папи - 2020 ООД с.Добри лаки  

   

ДЕСИ - ВИШКА СЛАВОВА ЕТ с.Драката 1822 Производство на горно облекло, без работно 

БОРИС БУГАРИНОВ - БОБИ ЕТ с.Драката 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

КИБА - ЦВЕТА БАРАКОВА ЕТ с.Драката 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

БОРИС НУШЕВ-БОБИ Б ЕТ с.Драката 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 

ДИСТЕН-90 - ЙОРДАН НИКОЛОВ ЕТ с.Драката 

5263 Търговия на дребно извън магазини, 

некласифицирана другаде 

АНДРЕЯ ГУТЕВ - КРАСИМЕРЦ ЕТ с.Драката 6021 Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание 

   

ВАНГА БОГДАНОВА - СТОЯН ЕТ с.Игралище 

0112 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, и други 

специфични продукти 

МИТРА ГЕОРГИЕВА ЕТ с.Игралище 

0202 Услуги, свързани с горското стопанство и 

дърводобива 

ТОДОР ВАНГЕЛОВ ЕТ с.Игралище 1823 Производство на ризи, блузи и друго долно облекло 

ЙОРДАН МИТОВ-ДАНИ ЕТ с.Игралище 

4521 Цялостно строителство на сгради и строителни 

съоръжения 

ИЛИЯ НИКОЛОВ ЕТ с.Игралище 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

МОНИСЛАВ - ВЕЛИКА ИЛИЕВА ЕТ с.Игралище 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ИГРАЛИЩЕ ЕТ с.Игралище 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

МИЛУШ ГАДЖЕВ ЕТ с.Игралище 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

РОЗА ПЕТРОВА - РОЗИТА ЕТ с.Игралище 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ЛЮБКА ИЛИЕВА - БУБА ЕТ с.Игралище 5242 Търговия на дребно с облекло 

ФИДА НИКОЛОВА ЕТ с.Игралище 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

ИЛИЯНА-ДИМИТЪР ЯНУДОВ ЕТ с.Игралище 5540 Питейни заведения 

КРИСИ - ПЕТЪР СТОЯНОВ ЕТ с.Игралище 5540 Питейни заведения 
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ВАСИЛ ИВАНОВ-СВЕТЛА ЕТ с.Игралище 6022 Таксиметров пътнически транспорт 

БОЯН СТОЯНОВ - БОБИ ЕТ с.Игралище 6024 Товарен автомобилен транспорт 

   

ИЛИНДЕНЦИ-МРАМОР БЪЛГАРИЯ АД с.Илинденци 

1411 Добив на скални материали на блокове за 

строителството 

БЛАГОЙ СТАМБОЛИЕВ - 92 ЕТ с.Илинденци 

1411 Добив на скални материали на блокове за 

строителството 

НИКО - НИКОЛАЙ ДИМАНКОВ ЕТ с.Илинденци 

1411 Добив на скални материали на блокове за 

строителството 

ХАДЖИЕВ-2005  ЕООД с.Илинденци 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

ВЛАДИ - ВЛАДИМИР ДИМАНКОВ ЕТ с.Илинденци 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

ЗЛАТКА ЧЕРВИЛОВА - ЗЛАТКА ЕТ с.Илинденци 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

ЙОРДАН ТЕМЕЛКОВ ЕТ с.Илинденци 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

ЛЮБА ТЕМЕЛКОВА - ОАЗИС ЕТ с.Илинденци 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

КЬОСЕВ И КО ООД с.Илинденци 1593 Производство на вина от грозде 

ЕЛЕНА ЧАЛЪКОВА - САВИНА ЕТ с.Илинденци 1822 Производство на горно облекло, без работно 

АТАНАС СТАНИШЕВ - НАЧКО ЕТ с.Илинденци 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

НИКОЛАЙ КОТЕВ ЕТ с.Илинденци 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

МАЛИНА АТАНАСОВА - ЛИЛЯНА 

КАРАДАЛИЕВА ЕТ с.Илинденци 

2030 Производство на дограма, конструкции и детайли от 

дървен материал за строителството 

ПЕТЪР ПЕТРОВ - ПЕТРЪС ЕТ с.Илинденци 

2030 Производство на дограма, конструкции и детайли от 

дървен материал за строителството 

ПЕТЪР ЧАНЕВ - ПАОЛО ЕТ с.Илинденци 

2030 Производство на дограма, конструкции и детайли от 

дървен материал за строителството 

БОРОВЕЦ - АНАСТАС СТОЙКОВ ЕТ с.Илинденци 2852 Механично обработване на метали 

ЧАНЕВИ МЕБЕЛ ООД с.Илинденци 3613 Производство на кухненски мебели, без столове 

КИНКС - НИКОЛА ДИМИТРОВ ЕТ с.Илинденци 5020 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 

БЕТА-ЕЛИСАВЕТА ГАЙДОВА ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ИВАН КАРАДАЛИЕВ ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 
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КРИСТАЛ-ИВАНКА СТАНОЕВА ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

НИКОЛИНКА БЯЛКОВА ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ПЕТЪР АПОСТОЛОВ - МЛАДОСТ ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

РОЗА СТОЙКОВА - ДАНИ ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ХАДЖИ - СИМЕОН ХАДЖИЕВ ЕТ с.Илинденци 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

БОРИС ДАМБОВ ЕТ с.Илинденци 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ДЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА ЕТ с.Илинденци 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ИВАН ХРИСТОВ - ПАСКАЛ ЕТ с.Илинденци 

5221 Търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци, 

включително картофи 

МАРИЯ АМОВА ЕТ с.Илинденци 5242 Търговия на дребно с облекло 

ОРХИДЕЯ-91 - РАЯ КОСАКЯН ЕТ с.Илинденци 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

АНТОАНЕТА ПАНАЙОТОВА ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

ВАЛЕРИ НАЙДЕНОВ ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

ДИМИТЪР КОТЕВ ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

ЛЮБОМИРА - ВЛАДИМИР АПОСТОЛОВ 

ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

ПЕТЪР ПРОДАНОВ - 3 ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

РУМЕН СТАМЕНОВ ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

САВИНА - ИВАН ЧАЛЪКОВ ЕТ с.Илинденци 5540 Питейни заведения 

ТЕДИ-ТОДОР ГАЙДОВ ЕТ с.Илинденци 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ДОКТОР МАРЯН ХРИСТОВ - ИП ЗА ПЪРВ. 

МЕД.ПОМОЩ ЕТ с.Илинденци 

8512 Дейност на лечебни заведения за извънболнична 

лекарска помощ 

МИЛКА СТОЙКОВА - БУНАРА ЕТ с.Илинденци 

9234 Други развлекателни дейности, некласифицирани 

другаде 

СТЕФАН ГЪЛЪБОВ - АНИТА ЕТ с.Илинденци 

9305 Други услуги за населението, некласифицирани 

другаде 

ГЕРГАНА ИЛИЕВА - 2010 ЕТ с.Илинденци  
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ЛЕОН-2011   ЕООД с.Илинденци  

   

ЕЛИ-2000-ЛИСАВЕТА ФИДИНСКА - 

МИТКО ФИДИНСКИ ЕТ с.Каменица 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ТЕДИ-ТРАЯНКА ТОНЧЕВА - ВЕЛИКА 

ТОНЧЕВА ЕТ с.Каменица 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ВЕЛМАР - РОСИЦА ШОПОВА ЕТ с.Каменица 5540 Питейни заведения 

ТИХАС - ТОНИ СТОЯНОВ ЕТ с.Каменица 5540 Питейни заведения 

   

СТЕФАН ПОРТАРОВ ЕТ с.Клепало 0201 Горско стопанство и дърводобив 

   

СТЕФАНИ-317 - СТЕФАН КАРАБЕЛСКИ ЕТ с.Кърпелево 6022 Таксиметров пътнически транспорт 

   

ЙОРДАН ЗЛАТИНОВ ЕТ с.Махалата 0201 Горско стопанство и дърводобив 

   

КРАСИМИР УКЕВ - М6 ЕТ с.Микрево 

0112 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, и други 

специфични продукти 

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ - А.М. ЕТ с.Микрево 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

ГЕРАСИМ ЯНЕВСКИ ЕТ с.Микрево 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

КРИСИ - ЯНЧО РАЛКОВ ЕТ с.Микрево 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

МИЛКА РАЛКОВА ЕТ с.Микрево 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

АЛБЕНА ДИМЕВА - БИЛЯНА ЕТ с.Микрево 1822 Производство на горно облекло, без работно 

БИЛЯНА ЗАИМОВА - ЗОРИЦА ЕТ с.Микрево 1822 Производство на горно облекло, без работно 

БОЯНА ЯНКОВА - КЕШ ЕТ с.Микрево 1822 Производство на горно облекло, без работно 

СНЕЖАНКА МОРАВЧЕНСКА - ДаСне ЕТ с.Микрево 1822 Производство на горно облекло, без работно 

ВЕНЕТА МИЛЕВА - КРИСТА ЕТ с.Микрево 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

В И К-СТРИМОН ООД с.Микрево 4100 Събиране, пречистване и разпределение на вода 

ТОШЕВСКИ   ЕООД с.Микрево 

4521 Цялостно строителство на сгради и строителни 

съоръжения 

СВЕТЛА ПЕТРОВА ЕТ с.Микрево 

4521 Цялостно строителство на сгради и строителни 

съоръжения 

СТРОЙКО ИНВЕСТ - БОРИС ПЕЦЕВ ЕТ с.Микрево 

4521 Цялостно строителство на сгради и строителни 

съоръжения 



39 

 

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА - НАЙ-ДЕНИС ЕТ с.Микрево 

4521 Цялостно строителство на сгради и строителни 

съоръжения 

КЪЦИ- ТРАНС   ЕООД с.Микрево 5020 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 

СЛАВЧО ПАНЧЕВ - АМПИС ЕТ с.Микрево 5190 Друга търговия на едро 

ДРАКИ   ЕООД с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ИВА-АКСИНИЯ НИКОЛОВА-АСЕН 

ПЕНДУРКОВ ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СЯД   ЕООД с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

БЛАГОЙ СТОЕВ - КАРИ ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ГАНКА ЗЛАТКОВА ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ИЗВОР - ВАЛЕНТИН ХАНДЖИЙСКИ ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

МИМА - КИРИЛ УЛЯНОВ ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

НАДКА ДАМЯНОВА-МАГИ ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

НАСИ - ДОБРИНКА МИХАЙЛОВА ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

НЕДЯЛКА ФИЛИПОВА ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СТОЙКА ПОДГОРСКА - НИНА ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

УИН - БОЙКО ГЕОРГИЕВ ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ФИЛИПС - НАЙДЕН АСПАРУХОВ ЕТ с.Микрево 5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 
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предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ЮЛИЯ - ЮЛИЯ ЯНЕВА ЕТ с.Микрево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

АНИ - АННА ИЛИЕВА ЕТ с.Микрево 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ЕМИЛИЯ ДИМЧЕВА - ЕМИ ЕМ ЕТ с.Микрево 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

НАЙДЕН ДИМИТРОВ - ДЕНИС ЕТ с.Микрево 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

САШО ДИМИТРОВ - ДИ-ДЕ ЕТ с.Микрево 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

УКЕВ - ИВАН УКЕВ ЕТ с.Микрево 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

БИЛЯНА-СТОЯН ЗЛАТИНОВ ЕТ с.Микрево 

5221 Търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци, 

включително картофи 

ЕВГЕНИ МАНИКАТОВ ЕТ с.Микрево 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ИВАН МИТРЕВ ЕТ с.Микрево 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

РОСЕН ПОДГОРСКИ - ЕВРО ЕТ с.Микрево 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ГЛВМ -  МИКРЕВО   ЕООД с.Микрево 5242 Търговия на дребно с облекло 

ЙОРДАНКА ФИЛИПОВА - ИВАН 

ФИЛИПОВ ЕТ с.Микрево 

5247 Търговия на дребно с книги, вестници и канцеларски 

стоки 

ПРИВА - ВАСИЛ ЙОВЕВ ЕТ с.Микрево 5530 Ресторанти 

ГЕОРГИ СТОИЛКОВ - РАЧО ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

ДАВИДКО МАНОЛСКИ - ДИДО ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

МАРИЯ СУЛТОВА ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

МАРСЕЛ-ДИТРИХ - ВАЛЕНТИН 

ДИМИТРОВ ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

СТОЯН СТОЯНОВ - КОРЕКТ ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

СЪЛЗА ДИМИТРОВА - ШМИТ-АНИ ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

ФРОНА РАЛКОВА ЕТ с.Микрево 5540 Питейни заведения 

МУРА - ИВАН ЯНЕВ МАНОЛЕВ ЕТ с.Микрево 6022 Таксиметров пътнически транспорт 

А.С.Г.   ЕООД с.Микрево 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ДЕСИБО - 2010  ЕООД с.Микрево 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ДИ-ЕЛ ООД с.Микрево 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ДАРКО-ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЕТ с.Микрево 6024 Товарен автомобилен транспорт 
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ХРИСТО ПОДГОРСКИ ЕТ с.Микрево 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ДЖИ.ЕЙ.ТРЕЙДИНГ-60 ООД с.Микрево 

7012 Покупка и продажба на собствено недвижимо 

имущество 

ВАЛЕРИ СТАМАТОВ ЕТ с.Микрево 

8041 Обучение за придобиване на правоспособност за 

управление на превозни средства 

Д-Р ДИМИТЪР КЪРЖИН - 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ с.Микрево 

8512 Дейност на лечебни заведения за извънболнична 

лекарска помощ 

МИТКО ПАНОВ ЕТ с.Микрево 8520 Ветеринарна лечебна дейност 

РАДКА ЯНЕВА - ДИМИТРИНА ЯНЕВА - 

ДИДИ ЕТ с.Микрево 9302 Бръснаро-фризьорски и козметични услуги 

АНИ - ПОУЕР ООД с.Микрево  

ДАНИК   -   ЙОРДАН    СУЛТОВ  ЕООД с.Микрево  

Дарина Ресова-СВЕМА ЕТ с.Микрево  

ДИДЕ  ЕООД с.Микрево  

ЕРА КОМПАНИ  ЕООД с.Микрево  

КГМ  ЕООД с.Микрево  

НАЙДЕН ДИМИТРОВ - ДЕНИС 2008  ЕООД с.Микрево  

СВЕМА-2011   ЕООД с.Микрево  

ТАМИРА-ТРАНС  ЕООД с.Микрево  

   

ВАСИЛ СТОЯНОВ - 2000 ЕТ с.Никудин 0201 Горско стопанство и дърводобив 

НИКОЛАЙ СТАМБОЛИЕВ-ЕДЕЛВАЙС ЕТ с.Никудин 5122 Търговия на едро с цветя и растения 

   

ДИМИТЪР ТЕРЗИЙСКИ - ДИК ЕТ с.Раздол 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

МЕЧТА - ВЕЛИЧКА АНДОНОВА ЕТ с.Раздол 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВ - 99 ЕТ с.Раздол 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

АНГЕЛ МАХЛЕЛИЕВ ЕТ с.Раздол 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ДИМОВ-ЛС ЕТ с.Раздол 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ИВАН ДИМОВ - 98 ЕТ с.Раздол 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

НИК И ВЛАД-91 ЕТ с.Раздол 5530 Ресторанти 
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СЛАВИЛИЯН - СЛАВЧО ПЕНДУРКОВ ЕТ с.Раздол 5540 Питейни заведения 

   

ДЖАДЖЕВ ЕТ с.Струмяни 

0112 Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, и други 

специфични продукти 

СЛАВЕЛ ЕТ с.Струмяни 

0122 Отглеждане на дребен рогат добитък, коне, 

магарета, мулета и катъри 

МИМИТРАНС   ЕООД с.Струмяни 0201 Горско стопанство и дърводобив 

ЕВРОМАР   ЕООД с.Струмяни 

1411 Добив на скални материали на блокове за 

строителството 

ЧЕРКЕЗОВ-48 - ЛЮБЕН ЧЕРКЕЗОВ ЕТ с.Струмяни 

1411 Добив на скални материали на блокове за 

строителството 

ЗОРКА РУЙКОВА ЕТ с.Струмяни 

1581 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни 

сладкарски изделия 

РОМИКА-ЕЛИСАВЕТА СТОИЛОВА ЕТ с.Струмяни 

1598 Производство на минерални води и безалкохолни 

напитки 

К СУПОРТ ООД с.Струмяни 1760 Производство на плетени  платове 

АЛФА ФЕШЪН   ЕООД с.Струмяни 1822 Производство на горно облекло, без работно 

БАЛТЕКС ООД с.Струмяни 1822 Производство на горно облекло, без работно 

ДЖИ.БИ.ЕЙ.КОМПАНИ   ЕООД с.Струмяни 1822 Производство на горно облекло, без работно 

ТОНИ ДИМЕВ - 2002 ЕТ с.Струмяни 1822 Производство на горно облекло, без работно 

ДАГ-Г-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЕТ с.Струмяни 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

САНИМЕКС - САШКО АНДОНОВ ЕТ с.Струмяни 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

НИКОЛА НИКОЛОВ-БОРОВАН ЕТ с.Струмяни 

2030 Производство на дограма, конструкции и детайли от 

дървен материал за строителството 

ИЛИЯ НИКОЛОВ-ИС ЕТ с.Струмяни 2512 Регенериране на пневматични гуми 

ДАНИМАС - СТЕФАН ХАДЖИЕВ ЕТ с.Струмяни 2652 Производство на вар 

ДИМАНКОВ   ЕООД с.Струмяни 

2670 Рязане, профилиране и обработване на скални 

материали 

ЧЕРКЕЗОВ ООД с.Струмяни 

2670 Рязане, профилиране и обработване на скални 

материали 

ДИМИТЪР ДИМОВ ЕТ с.Струмяни 

2670 Рязане, профилиране и обработване на скални 

материали 

ЕЛКА-ВИД - ДИМИТЪР ДИМАНКОВ ЕТ с.Струмяни 

2670 Рязане, профилиране и обработване на скални 

материали 

ИВО КАЛОЯНОВ - МЕТАЛ ЕТ с.Струмяни 

2851 Повърхностно обработване и нанасяне на покрития 

върху метали 

ЙОРДАН СТАНКОВСКИ-ЦЕКО ЕТ с.Струмяни 

2922 Производство на подемно-транспортни машини, 

включително асансьори 
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ТОПЛИНА - БОЙКО ЗЛАТКОВ ЕТ с.Струмяни 2971 Производство на електрически домакински уреди 

ПАВЕЛ КАЦАРСКИ - СЛАВИЯ ЕТ с.Струмяни 5020 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 

ГАЛ-ТРЕЙДИНГ ООД с.Струмяни 5030 Търговия с части и принадлежности за автомобили 

Л.И.А.-2000 ООД с.Струмяни 

5050 Търговия на дребно с автомобилни горива и 

смазочни материали 

МИМИ ТРАНС - ВАСИЛ ИЛИЕВ ЕТ с.Струмяни 

5113 Търговско посредничество с дървен и строителен 

материал 

ТОНИ - ИВАН ЗЛАТИНОВ ЕТ с.Струмяни 5134 Търговия на едро с алкохолни и други напитки 

АНТОН ЗЛАТКОВ ЕТ с.Струмяни 5134 Търговия на едро с алкохолни и други напитки 

ЛАЗУР-01  ЕООД с.Струмяни 

5151 Търговия на едро с твърди, течни и газообразни 

горива и подобни  продукти 

КАТИНА-ВЕЛИЧКА ТРАЙКОВА ЕТ с.Струмяни 

5153 Търговия на едро с дървен материал, материали за 

строителството и санитарно оборудване 

ДИМИТЪР ФИЛЬОВ - 63 ЕТ с.Струмяни 5190 Друга търговия на едро 

СОЛАР-ЕМ  -  ЕМИЛИЯ   МИТОВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

А.И.С - ИВАН СТОЯНОВ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

АВТОСАВИЛА - САШО ШОПОВ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

АЛЕКС - ЗЛАТА ДЯКОВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ВАСИЛЕНА - МАРГАРИТА АТАЛЪКОВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ-ДЖЕКИ-99 ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ВЛАХИНСКИ ЕЗЕРА - НИКОЛАЙ ИВАНОВ 

ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ДЖУРИ-123 - ЛЮБОМИР ДОНЕВ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 
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изделия 

ЖИВКА НИКОЛОВА - АДАМ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

КЕТИ И ВИОЛИНА - КАТЕРИНА ЛАЧЕВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ЛЪЧЕЗАР СУЛТОВ - ПОД ЛИПИТЕ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

МАРСЕЛ - СТЕФАН КОТЕВСКИ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

ОРЕЛ-Т91-ТАНЯ НИКОЛОВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

РУДИ-52 - РАДОЙЧО ЛАЗАРСКИ ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СОФКИН-7 - КИРИЛ СОФКИН ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СПАСКА ПЕТРОВА ЕТ с.Струмяни 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

АВМ - ДРАКАТА - 91 - АСЕН ИЛИЕВ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ИЛИНДОНА ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

ЛАЗАР ВАСИЛЕВ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

МЕТОДИ СТАНКОВ - ЗОИЦА-ГМ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

НАДЕЖДА БУНДЕВА - ДИМИ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

РЕТРАНС - БОРИС СЛИВКОВ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

РЕШКОВО - ЛЮБЕН АНАСТАСОВ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 

СТРАХИЛ КИРЯНОВ ЕТ с.Струмяни 

5212 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с 

разнообразни стоки 
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МЕТОДИ ТРЕНДАФИЛОВ - ПЕТЯ ЕТ с.Струмяни 

5221 Търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци, 

включително картофи 

ПК "ОГРАЖДЕН"  с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

АНДИ-АНДОН ЧОРБАДЖИЙСКИ ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ВАЛЕНТИН РУЙКОВ ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ВАЛЕНТИН ФИЛАТОВ ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ДИМИТЪР ГЕГОВ - ГЕГА ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ДИМИТЪР ПЕНЕВ - ЮВЕ ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ЗОРКА РУЙКОВА-ЗОРНИЦА ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ИВАН ЙОРДАНОВ - 71 ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

РОСЕН РУЙКОВ ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ТЕМЕНУЖКА РУЙКОВА ЕТ с.Струмяни 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

ФИБЪР-ИЛИЯН СТОИЧКОВ ЕТ с.Струмяни 5226 Търговия на дребно с тютюневи изделия 

МАЯ НИКОЛОВА ЕТ с.Струмяни 5231 Търговия на дребно с фармацевтични стоки 

БИС-ФАРМА - СИЙКА ЗЛАТКОВА ЕТ с.Струмяни 5231 Търговия на дребно с фармацевтични стоки 

БОЖИМАР - ЕЛЕНА ГРЪНЧАРОВА ЕТ с.Струмяни 5242 Търговия на дребно с облекло 

СТЕФКА КОЛЕВА ЕТ с.Струмяни 5243 Търговия на дребно с обувки и кожени изделия 

ВАСИЛ ИЛИЕВ - ВАДИС ЕТ с.Струмяни 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

ЗДРАВЕ-91 - КИРИЛ АНГЕЛОВ ЕТ с.Струмяни 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

ИВАН КИРИЛОВ - 96 ЕТ с.Струмяни 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

МИТКО ПЕТРЕВСКИ - ЛАЙМСТОН 

ИНЖЕНЕРИНГ ЕТ с.Струмяни 

5248 Търговия на дребно в специализирани магазини с 

други стоки, некласифицирани другаде 

КОНИ - СЛАВЧО ГЕГОВ ЕТ с.Струмяни 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 

ЮЛИЙ ТУШЕВ-ЮЛИТ ЕТ с.Струмяни 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 

ВЛАДИМИР ТЮФЕКЧИЕВ ЕТ с.Струмяни 

5263 Търговия на дребно извън магазини, 

некласифицирана другаде 

ЕЛМАТ - ГЕОРГИ МАНДЖОВ ЕТ с.Струмяни 5272 Ремонт на електрически домакински уреди 
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ВЛАДИМИР ДИМАНКОВ - ЧЕШМАТА ЕТ с.Струмяни 5530 Ресторанти 

ГЕОРГИ МАЛАМОВ-ЯВОР ЕТ с.Струмяни 5530 Ресторанти 

ДИСКОН - ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЕТ с.Струмяни 5530 Ресторанти 

МИЛИНА-САРА - МИЛЕНА САРАДИНОВА 

ЕТ с.Струмяни 5530 Ресторанти 

ОЛЕГ ДИМИТРОВ-НЕСИ-92 ЕТ с.Струмяни 5530 Ресторанти 

РИС - ИВАН РИЗОВ ЕТ с.Струмяни 5530 Ресторанти 

ГАЗДЕР - ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

ЕМИЛ ПЕКОВ ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

КРУМ НИКОЛОВ-ДИЯНА - ДЕЯНА 

НИКОЛОВА ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

НИКИ-ДЮЛБЕРА ЛАЗАРОВА ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

ОНИКС-СДИ - СТЕФАН ИЛИЕВ ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

РУМПЕКС-РУМЕН ТАЙЛЯНОВ ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

СТРАХИЛ БОГОЕВ - ВЕГА ЕТ с.Струмяни 5540 Питейни заведения 

КАРЕЛИЯ - 2007 ООД с.Струмяни 6024 Товарен автомобилен транспорт 

МАЯ СПЕТ  ЕООД с.Струмяни 6024 Товарен автомобилен транспорт 

СТВ ООД с.Струмяни 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ТРАНС ЛУКС ООД с.Струмяни 6024 Товарен автомобилен транспорт 

КОСТАДИН БОЖИНОВ ЕТ с.Струмяни 6024 Товарен автомобилен транспорт 

ЧЕПЛАКОВЕЦ - СТОЯН ЯНКОВ ЕТ с.Струмяни 6024 Товарен автомобилен транспорт 

НЕТ   ЕООД с.Струмяни 

7012 Покупка и продажба на собствено недвижимо 

имущество 

52-ХАРИ-56-АРСО ЯНЕВ ЕТ с.Струмяни 7482 Пакетиране на стоки 

Д-Р ЗОЯ ПЕТРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МП ЕТ с.Струмяни 

8512 Дейност на лечебни заведения за извънболнична 

лекарска помощ 

Д-Р МАНСУР ХАЗА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ с.Струмяни 

8512 Дейност на лечебни заведения за извънболнична 

лекарска помощ 

ТОНИ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ с.Струмяни 9302 Бръснаро-фризьорски и козметични услуги 

КОСТАДИН ЗЛАТИНОВ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЕТ с.Струмяни 

9305 Други услуги за населението, некласифицирани 

другаде 

БЛАГОЙ ЧЕРКЕЗОВ ЕТ  с.Струмяни Производство на електрическа енергия 

6466 - Т.М.  ЕООД с.Струмяни  

БОЖАНА СТОЕВА ЕТ с.Струмяни  

ВАЙА 58  ЕООД с.Струмяни  

ВАЛАНТАЙ-85 П   ЕООД с.Струмяни  
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ВЕЛИСА-2010   ЕООД с.Струмяни  

ДИВА-08  ЕООД с.Струмяни  

КАПРИЗ - Т ООД с.Струмяни  

КОТЕВ-2010  ЕООД с.Струмяни  

ЛАРА ЕКСЕЛ   ЕООД с.Струмяни  

СИЕННА   ЕООД с.Струмяни  

СТРУМОЙЛ   ЕООД с.Струмяни  

ТОЛИДО ТРАНС ООД с.Струмяни  

ТРИО  ТРАНС  ЕООД с.Струмяни  

ФОТОЕНЕРДЖИ - МЛ  ЕООД с.Струмяни  

ХРИДЗИ   ЕООД с.Струмяни  

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА - 78 ЕТ с.Струмяни  

   

ХРИСТО НИКОЛОВ ЕТ с.Цапарево 0201 Горско стопанство и дърводобив 

НИКИ - ХРИСТО ГРОЗДАНОВ ЕТ с.Цапарево 

2010 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен 

материал 

БАСИДЕМА - БЛАГОЙ АНДРЕЕВ ЕТ с.Цапарево 

5211 Търговия на дребно в неспециализирани магазини, 

предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия 

СЛАВЧО ТОДОРОВ - СЛАВЕЯ ЕТ с.Цапарево 5225 Търговия на дребно с алкохолни и други напитки 

МАГИС - МАРИЯ ЧОЧКОВА ЕТ с.Цапарево 5540 Питейни заведения 

АМИТЕХ  ЕООД с.Цапарево АРХИТЕКТУРНИ И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ. 

СЪНТИНА   ЕООД с.Цапарево 

ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ЕНЕРГИЙНИ  ОБЕКТИ НА ТОК  И  ЕЛ.  

ЕНЕРГИЯ 

ВЕИ  ПРОДЖЕКТ АД с.Цапарево  

   

БУМАР АД  друг 

2670 Рязане, профилиране и обработване на скални 

материали 

ВЕЛИКА МИТРЕВА - ВАБВ ЕТ друг 

5224 Търговия на дребно с хляб, хлебни, захарни и 

сладкарски изделия 

НИКОЛИНА МЛАДЕНОВА - АСТРА-КОМ ЕТ друг 7221 Издаване на стандартен софтуер 


