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Почитувани,
Општина Босилово, се посвети на креирање на документ за локален економски
развој. Во процесот на креирање на Стратегијата ги вклучивме претставниците на
локалната самоупрaва, бизнис секторот, јавните претпријатија, граѓанските
здруженија, месните заедници и граѓаните.
Ова е процес во кој ги утврдивме потребите на граѓаните и институциите од една
страна и капацитетите за реализација од друга страна.
Им благодарам на сите кои се вклучија во процесот на креирање на овој документ, кој
ќе биде водилка за локален економски развој во наредните 5 години.

Градоначалник на општина
Босилово, Ристо Манчев
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РЕЗИМЕ
Стратегијата за локален економски развој на Општина Босилово е
изработена со учество на сите засегнати страни во областите на делување на
стратегијата: инфраструктурата, економски развој, развој на туризмот и
земјоделството. Стратешкото планирање е процес за креирање на визија, и план
за остварување на посакуваната иднина и претставува алатка за насочување на
активностите за имплементација на стратегијата и нивно претставување во форма
на стратешки документ. Стратегијата за Локален економски развој на Општина
Босилово е подготвена за периодот 2022 - 2027 година. Во подготовкатa на планот
беа вклучени претставници од локалната самоуправа, бизнис секторот, граѓански
организации, јавни претпријатија, образовни институции, претставници на месни
заедници, граѓани и други, кои секој од своја страна помогнаа за развивање на овој
стратешки документ.
Визијата на Општина Босилово е:
- Босилово е општина која нуди еднакви можности за просперитет на
своите граѓани, со развиено земјоделие, функционална инфраструктура
и општина со еколошки чиста животна средина.
Мисијата на Општина Босилово е:
Општина Босилово ќе ја оствари својата визија за локален економски развој преку
- Развој на земјоделството и услужните дејности
- Обнова и санација на дотраената патна инфраструктура
- Развој на комуналната инфраструктура во населените места и
индустриските зони;
- Подобар квалитет на социјалните услуги – градинки, здравствени
установи, културни установи, старечки домови и сл.
Вредности:
- Посветеност и тимска работа
- Ефикасност и квалитет
- Транспарентност, отчетност и доверба
- Ориентираност кон граѓаните
Тимот за изработка на Стратегијата за локален економски развој на Општина
Босилово издвои четири стратешки цели и дефинираше сет на активности
неопходни за остварување на поставените цели и тоа:
-

Развивање и осовременување на инфраструктурата во општина Босилово

-

Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и
здравствена заштита на населението во регионот

-

Развој на конкурентно земјоделско производство и унапредување на квалитетот
на живот во руралните подрачја

-

Заштита на животната средина, справување со климатските промени и оптимално
користење на природните ресурси и енергетските потенцијали
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МЕТОДОЛОГИЈА НА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН
Методологијата за изработка на локален економски развој на Општина
Босилово е подготвена со учество на сите засегнати страни и тоа од претставници
од јавниот сектор, бизнис секторот, граѓански организации, месни заедници, и
образовни институции.
Основите на стратешкиот документ беа поставени на повеќе работни средби, со
реализација на прашалници а беше доработен во консултација на целиот тим за
изработка.

Подготовката на стратешкиот план ги содржеше следните чекори:
- Дефинирање визија, и заеднички вредности на Општина Босилово;
- Анализа на опкружувањето;
- SWOT Анализа;
- Дефинирање на приоритетни области;
- Дефинирање на стратешките цели;
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Лична карта на Општина Босилово
Симболи на општината:

Општи податоци:

Грб и знаме

Седиште: Босилово
Површина: 150 км2
Градоначалник: Ристо Манчев
Совет на општината: 15 членови
Контакт податоци:
Адреса: с.Босилово бб
Емаил: opstinabosilovo1@gmail.com
Телефон: 034 371 600

Локација на општината:

Демографија:
Попис 2021 година:
Население: 11.508
Домаќинства: 3801
Станови: 5760

7

16 населени места:
Босилово, Бориево, Еднокуќево,
Робово, Турново, Секирник,
Радово, Иловица, Штука, Дрвош,
Старо Балдовци, Хамзали, Сарај,
Гечерлија, Моноспитово и
Петралинци.

Карта на општината:
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1. Основни податоци за Општина Босилово
1.1. Географски карактеристики
Teritorijata na op{tina Bosilovo se prostira na krajniot jugoistok od Republika
Makedonija i so eden del go zazema sredi{niot del na Strumi~koto Pole, dodeka
so drugiot del se izdiga do srtot na planinata Ogra`den.
Op{tina Bosilovo se
2
prostira na povr{ina od 150 km i se nao|a na nadmorska viso~ina od 250 metri.
Taa grani~i so sosednite op{tini: Berovo, Strumica, Vasilevo i Novo Selo.
Op{tinata ima mo{ne dobra geografska polo`ba. Se nao|a na samo 7 km od
najgolemiot urban centar vo regionot, gradot Strumica, so koj e povrzana so
magistralniot pat А -4 koj voedno ja povrzuva Op{tinata i so grani~niot premin so
Republika Bugarija.
Preku Op{tinata vodi i regionalniot pat kon Berovo, koj pominuva niz planinite
Ogra`den i Male{evskite Planini, preku koj se zaokru`uva isto~nata kru`na
patna magistrala.
1.2 Prirodni resursi
Spored bogatstvoto so prirodni reusrsi, nao|ali{ta na metali vo op{tinata sé
u{te ne se poznati, no zatoa pak ima rudnik za nemetali. Rudnikot za eksploatacija
na feldspad – Ogra`den e od natriski karakter i e edinstven vo Republika
Makedonija, no i na Blkanot.
Petrografskite albitski rudni tela se karakteriziraat so bela boja, masivna
tekstura i varijabilna struktura. Vo odnos na minerolo{kiot sostav tie sodr`at
89-94% albit, 4-8% kvarc, 0,5%sericit, kako i mali ostatoci na rutil, titanit i
alkrital.
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Слика бр. 1 Рудник за неметали
на планината Огражден

Drugi zna~ajni prirodni resursi vo Op{tinata se i {umite koi se zastapeni na
povr{ina od 4.996 hektari i pasi{tata koi se zastapeni na povr{ina od 2.086
hektari. Tie vo golema mera ovozmo`uvaat razvoj na sto~arstvoto.
Interesen priroden resurs vo op{tinata e i poznatoto Monospitovsko Blato koe
se nao|a vo neposredna blizina na naselenoto mesto Monospitovo. Monospitovskoto
Blato vleguva vo grupata na za{titeni podra~ja kako spomenik na prirodata.
Izobiluva so bogat rastitelen i `ivotinski svet ovozmo`uvaj}i realizacija na
golem broj na proekti od oblasta na za{titata na `ivotnata sredina i razvoj na
eko-turizmot.
1.3. Хидролошки карактеристики
Hidrografskata mre`a vo op{tina Bosilovo e dosta bogato isprepletena so
pove}e reki, potoci, ve{ta~ka akumulacija i sl. Glaven recipient vo Op{tinata, so
regulirano re~no korito, e rekata Strumica, koja{to vo Op{tinata se protega vo
dol`ina od 9,5 km. Leva pritoka na rekata Strumica e rekata Turija, so dol`ina na
re~noto korito vo Op{tinata od 7 km. Desna pritoka na rekata Strumica e
Monospitovskiot kanal so 14 km re~no korito, koe e regulirano vo dol`ina sé do
Monospitovskoto Blato. Vo rekata Turija se vleva i pomal re~en kanal –
Petrali~ki Azmak i Ilovi~ka Reka, vo dol`ina od 9,8 km., koja istekuva od branata,
odnosno ve{ta~kata akumulacija Ilovica. Vo rekata Strumica se vleva i [tu~ka
Reka, koja izvira od padinite na planinata Ogra`den, so dol`ina na koritoto od 4
km.
Na teritorijata na op{tina Bosilovo se nao|a i ve{ta~kata akumulacija Ilovica
vrz osnova na koja postoi i regionalen vodovod za vodosnabduvawe na lokalnoto
naselenie kako i za navodnuvawe na zemjodelskite povr{ini. Se nao|a na padinite
na planinata Ogra`den so proektirana zafatnina od 420.000 m 3 voda.
На падините на планината Огражден во непосредна близина на населеното место
Дрвош се наоѓа вештачката акумулација „Чаушица„ која се користи за наводнување на
земјоделски површини во атарите на селата Дрвош и Хамзали.
Акумулација Чаушица - Браната „Чаушица„ се наоѓа на надморска висина од
410 метри има висина од 18 метри и формира акумулационен простор со вкупен
волумен од 140.000 м3 и корисен волумен од 135.000 м3 со што се создаваат услови
за обезбедување на вода за наводнување на вкупно 227 ха. плодни земјоделски
површини.
Според расположливите дотечни води и врнежите што паѓаат на тој простор се
содаваат вкупно расположливи води за наводнување од 330.000 м3 на годишно ниво.
Vo Op{tinata, vo koja zemjodelstvoto e najzastapena stopanska granka, за
нивно наводнување se koristat vodite od хидро meliorativniot sistem Turija. Ovaa
akumulacija e najgolema vo strumi~kiot region so povr{ina od 1,8 km 2 i zafatnina
na voda od okolu 50.000.000 m3. Vkupnoto obrabotlivo zemji{te iznesuva 7.054
hektari. Sistemot egzistira pove}e od 35 godini, no se javuva problem okolu
negovoto odr`uvawe za koe e zadol`eno VP ,,Strumi~ki pole,, - Strumica.
Vkupnata dol`ina na kanalskata mre`a za navodnuvawe vo op{tina Bosilovo
iznesuva okolu 100 kilometri.
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1.4 Население
Општина

Вкупно резидентно население

Босилово

Општина
Босилово
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Власи
Срби
Бошњаци
Други неспомнати
Не се изјасниле
Непознато
Лица за кои
податоците се
преземени од
административни
извори

Домаќинства

11 508

Станови

3 801

5 760

Вкупно резидентно
население

Вкупно попишани

Вкупно нерезидентно
неселение

Вкупно
12 832
11 055
10
694
16
6
1
23
2

Мажи
6 591
5 689
2
352
10
2
1
11
2

Жени
6 241
5 366
8
342
6
4
12
-

Вкупно
11 508
9 762
7
677
16
6
15
-

Мажи
5 857
4 971
343
10
2
9
-

Жени
5 651
4 791
7
334
6
4
6
-

Вкупно
1 324
1 293
3
17
1
8
2

Мажи
734
718
2
9
1
2
2

Жени
590
575
1
8
6
-

1 025

522

503

1 025

522

503

-

-

-

Вкупно попишани
Општина

Вкупно

Мажи

Босилово
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Власи
Срби
Бошњаци
Други
неспомнати
Не се изјасниле
Непознато
Број/лица од
административн
и извори

100,00
86,15
0,08
5,41
0,12
0,00
0,05
0,01
0,18

100,00
86,31
0,03
5,34
0,15
0,00
0,03
0,02
0,17

Жени
100,0
0
85,98
0,13
5,48
0,10
0,00
0,06
0,00
0,19

0,00
0,02
7,99

0,00
0,03
7,92

0,00
0,00
8,06

Вкупно резидентно
население
Вкупно
Мажи Жени
100,00
84,83
0,06
5,88
0,14
0,00
0,05
0,00
0,13
0,00
0,00
8,91
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100,00 100,00
84,87 84,78
0,00
0,12
5,86
5,91
0,17
0,11
0,00
0,00
0,03
0,07
0,00
0,00
0,15
0,11
0,00
0,00
8,91

0,00
0,00
8,90

Вкупно нерезидентно
неселение
Вкупно Мажи Жени
100,00
97,66
0,23
1,28
0,00
0,00
0,00
0,08
0,60
0,00
0,15
0,00

100,00 100,00
97,82 97,46
0,27
0,17
1,23
1,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,27
1,02
0,00
0,27
0,00

0,00
0,00
0,00

1.5 Урбанистичко и просторно планирање
Postojnata urbanisti~ka dokumentacija za op{tina Bosilovo, ne gi zadovoluva
standardite, bidej}i e dosta zastarena, pa poradi toa neophodno e istata da bide
zameneta so nova vo nasoka na podobro planirawe na razvojot na Op{tinata i
maksimalno iskoristuvawe na nejzinite prostorni mo`nosti.
Vo momentov, Op{tinata raspolaga so slednava нова urbanisti~ka
dokumentacija:
- Hamzali (Urbanisti~ki plan von naseleno mesto)
- Robovo (Urbanisti~ki plan za del od s. Robovo, izmena i dopolnuvawe so zona
za stopanstvo).
Uslovite za gradba, odnosno odobrenijata za gradewe se izdavaat vrz osnova na
gorenavedenata urbanisti~ka dokumentacija, vo soglasnost so Zakonot za gradewe.
Postojat golemi neizgradeni grade`ni povr{ini koi se nao|aat vo grade`nite
opfati na naselenite mesta, a koi ne se vo sopstvenost na Op{tinata {to vo golema
mera vlijae na mo`nostite za kreirawe na nejziniot lokalen ekonomski razvoj,
preku nivna proda`ba na potencijalni doma{ni i stranski investitori.
1.6 Локална инфраструктура
Vo pogled na infrastrukturnoto ureduvawe na Op{tinata, zna~ajno e da se
izdvoi soobra}ajnata povrzanost, odnosno lokalnata, reginalnata i magistralnata
patna mre`a, vodosnabduvaweto, odnosno izgradenite vodovodni distributivni
mre`i, postojnata ve{ta~ka akumulacija, izraboteni proekti za fekalna
kanalizacija kako i elektro-telekomunikaciskata mre`a.
Niz centralniot del na op{tina Bosilovo pominuva magistralniot pat А4 koj
vodi od Strumica kon grani~niot premin so Republika Bugarija i pretstavuva
zna~ajna soobra}ajna transferzala za celiot region. Vkupnata dol`ina na ovoj
paten pravec vo Op{tinata iznesuva 12 km.
Niz op{tina Bosilovo pominuva i regionalniot pat Strumica - Berovo, preku
planinata Ogra`den. Toj ovozmo`uva regionalna povrzanost so ostanatite op{tini
vo isti~niot del na Republika Makedonija. Vkupnata dol`ina na patniot pravec
{to pominuva niz Op{tinata iznesuva 20 km.
Vo pogled na lokalnata patna mre`a, postojat asfaltirani patni pravci kon
site naseleni mesta vo Op{tinata.
Vo odnos na vodosnabduvaweto vo op{tinata postoi regionalen vodovod
„Ilovica” od najsovremen tip kade prethodno vodata se obrabotuva so ozonator vo
filter stanicata.
So ovoj vodovod se vr{i vodosnabduvawe na девет naseleni mesta i toa:
Ilovica, [tuka, Radovo, Sekirnik,Borievo, Bosilovo, Робово, Еднокуќево i Turnovo.
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Slika br. 2: Filter stanica - regionalen
vodovod “Ilovica”

So regionalniot vodovod stopanisuva JPKD „Ogra`den”– Bosilovo.
Za funkcionirawe na ovoj vodovod se koristi vodata od ve{ta~kata akumulacija
„Ilovica”, koja se nao|a na padinite na planinata Ogra`den, vo neposredna blizina
na filter stanicata. Ovaa akumulacija zafa}a povr{ina od 0,5 km2 i e so vkupna
zafatnina na voda od 420.000 m3. Vodata od nea se koristi i za navodnuvawe na 90
hektari obrabotlivo zemjodelsko zemji{te vo atarite na naselenite mesta Ilovica
i [tuka.
Naselenite mesta Drvo{ i Monospitovo imaat lokalni (mesni) vodovodi,
izgradeni vo minatoto koi gi odr`uva ЈПКД „Огражден„Босилово.
No, tie se soo~uvaat so problemi vo pogled na nedostig na voda, osobeno vo
letniot period kako iма problemi povrzani so kvalitetot na vodata. За населеното
место Моноспитово е изградена сосема нова водоводна мрежа и проблемот со
водоснабдувањето со тоа е решен во целост за локалните жители. За населеното
место Дрвош е изграден нов бушен бунар со пумпна станица кој има доволно количини
на вода за задоволување на потребите на локалното население. Останува да се
изгради доводен цевковод и далновод со трафостаница за електрично напојување на
пумпната станица.
Vo teritorijata na op{tina Bosilovo, ne postoi fekalna kanalizacija za
prifa}awe na doma{nite otpadni vodi. Iako postojat izraboteni izvedbenotehni~ki proekti za izgradba na fekalni kanalizacioni mre`i за повеќе села - сепак
ne se realizirani.
Vo pogled na elektro-telekomunikaciskata mre`a, site naseleni mesta se
pokrieni so elektri~na energija so zadovolitelen napon, a postojnata
telekomunikaciska mre`a e navistina na visoko nivo.
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1.7 Здравство
Vo op{tina Bosilovo primarnata zdravstvenata za{tita e organizirana preku
ambulanti, stomatolo{ki ordinacii i veterinarni stanici.
Ambulanti za primarna zdravstvena za{tita (vo koi rabotat lekar i medicinska
sestra) postojat vkupno 4 i toa vo naselenite mesta: Bosilovo - 1, Turnovo - 1, ,
Ilovica - 1 i Monospitovo - 1.

Sl. br.3: Ambulanta vo Босилово

Stomatolo{ki ordinacii postojat vkupno 4 i toa vo naselenite mesta: Bosilovo
- 2, Turnovo - 1 i Monospitovo - 1.
Bidej}i vo Op{tinata ima dosta golem broj na doma{ni `ivotni, razviena e i
veterinarnata za{tita preku vetrinarnite ambulanti vo Bosilovo i Turnovo.
Vo Op{tinata ne postojat specijalisti~ki ambulanti, nitu pak, biohemiska
laboratorija.
Gorenavedenite zdravstveni ambulanti gi zadovoluvaat potrebite na gra|anite
za primarnata zdravstvena za{tita, dodeka za drugite zdravstveni uslugi se
koristi Medicinskiot centar vo Strumica.
1.8. Образование
Na teritorijata na op{tina Bosilovo vospitno-obrazovniot proces se realizira
preku три osnovni u~ili{ta vo naselenite mesta Bosilovo, Моноспитово i Ilovica,
kon koi gravitiraat i podra~nite u~ili{ta {to postojat vo site drugi naseleni
mesta vo op{tinata.
Ovie obrazovni institucii ovozmo`uvaat dobivawe na znaewa, izgradba na
li~nosta i oformuvawe na mladite generacii za nivno uspe{no vklu~uvawe vo site
tekovi na sovremeniot op{testven `ivot.
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Vo u~ebnata 2021/2022 godina vo OU „Goce Del~ev” – Bosilovo i sedumte podra~ni
u~ili{ta vo op{tina Bosilovo zapi{ani se vkupno 346 u~enici od 1 do 9 oddelenie.
Vo OU “Kiril i Metodij” – Ilovica vo u~ebnata 2021/2022 godina se zapi{ani
vkupno 377 u~enici. Vo osnovno u~ili{te se izveduva nastava i na turski jazik za
uчenicite od turska nacionalnost.

Slika br. 4: Zgrada na u~ili{teto vo Иловица

Во ООУ „Борис Трајковски„ –Моноспитово во учебната 2021/2022 година се запишани
вкупно 151 ученици.
Vo odnos na kvalitetot na u~ili{nite objekti, mo`eme da istakneme deka
re~isi site u~ili{ni zgradi se novi ili celosno rekonstruirani i davaat sosema
solidni uslovi kako za prestoj na u~enicite taka i za izveduvawe na kvalitetna
nastava.
1.9 Климатски карактеристики
Poradi specifi~nata geografska polo`ba, op{tina Bosilovo ja karakteriziraat
dve zonalni klimi. Submediteranska, so pogolemo ili pomalo vkrstosuvawe so
isto~no-kontinentalna klima, ~ija{to isprepletenost na regionot mu davaat
poseben beleg – dolgi topli leta so visoki srednodnevni temperaturi i namaleno
godi{no koli~estvo vrne`i, namaleni zimski temperaturi i pojava na vetrovi od
site pravci.
Karakteristi~ni za op{tina Bosilovo se severozapadniot i jugozapadniot vetar,
a poretko severniot i ju`niot topol vetar.
Vo odnos na son~evata toplina, Op{tinata se karakterizira so dolg period na
son~evi denovi vo tekot na godinata i so visok
svetlosen intenzitet, (ima okolu 230
15

son~evi denovi vo tekot na godinata). Son~eviot sjaj prose~no trae okolu 2.377 ~asa
godi{no. Magla vo prosek ima najmnogu 30 dena vo godinata.
Poradi submediteranskite vlijanija i vlijanieto na kontinentalnata klima,
klimatskite uslovi vo Op{tinata se karakteriziraat so namaleno koli~estvo na
vrne`i i namalena zimska temperatura. Dnevnata temperaturata vo zimskiot period
najnisko se spu{ta i pod tretiot Celziusov stepen, a vo letniot period taa
dostignuva i nad 40o C. Vo odnos na vrne`ite na godi{no nivo tie variraat od 330
mm3 na m2 do 884 mm3 na m2.

1.10 Релјеф
Op{tina Bosilovo ima `ivopisna reljefna struktura i e podra~je so plodna
ramnica koja se prostira do podno`jeto na planinata Ogra`den. Dnoto na taa
ramnica, na koja se rasprostiraat obrabotlivite zemjodelski povr{ini, e sostaveno
od aluvijalni i plodni po~vi so podzemni vodi, a okolnite terasi se od polesni i
posuvi po~vi.
Edinstveno naselenite mesta Ilovica, [tuka, Hamzali i Drvo{, koi se nao|aat
na nadmorska viso~ina preku 300 metri, imaat ridsko-planinski karakteristiki
poradi nivnata rasprostranetost na padinite na planinata Ogra`den. Spored toa,
mo`eme da zaklu~ime deka vo Op{tinata postojat tri reljefni formi: ramni~arski
(nizinski), rit~est i planinski.
Najvisokiot vrv na planinata Ogra`den koj iznesuva 1744 metri, odnosno
nejziniot venec pretstavuva voedno i prirodna granica so op{tina Berovo.
Padinite na planinata Ogra`den izobiluvaat so golem broj na dolini i preslapi,
niz koi se spu{taat pove}e planinski reki i potoci.

Slika br. 5: Planinata
Ogra`den
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2. СТОПАНСТВО
Poradi povolnata geografska polo`ba, prirodnite resursi, kulturata i
tradicijata, glavni stopanski dejnosti vo op{tina Bosilovo se:
- poljodelstvo, od koe najzastapeno e gradinarskoto i lozaro-ovo{tarskoto
proizvodstvo;
- sto~arstvo, preku odgleduvawe na `iva stoka vo doma{ni uslovi;
- proizvodstvo na jajca, mladi piliwa, mleko i mle~ni proizvodi;
- drvno-prerabotuva~kata dejnost;
- grade`ni{tvo i iskop na ruda (nemetali);
- uslu`ni dejnosti i sl.
Glavni stopanski subjekti vo op{tina Bosilovo se:
- AD „Oran`erii” - Hamzali - е акционерско друштво чија претежна дејност е
производство на раноградинарски култури: разни сорти на домати, краставици,
блага пиперка, лута пиперка, зелка, компир, жито и др.
Произлезено е од трансформацијата и делбата на АДМС ЗИК Струмица Струмица и е еден од неговите правни наследници. Производството се одвива
pod staklenici i na otvoreni povr{ini, koi se nao|aat na podno`jeto na
planinata Ogra`den. Vkupnite povr{ini pod nasad iznesuvaat 48 hektari
od koi pod staklenici se 18 hektari, a otvorenite povr{ini se 30 hektari.
Во АД „Оранжерии„ с. Хамзали има вработено вкупно 136 вработени на
неопределено време и 30 вработени на определено работно време.

Сл. бр. 6 Оранжерии – Хамзали
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-

AD „Agrolozar” - Hamzali - e zemjodelski subjekt, specijaliziran za
proizvodstvo na grozje i praski. Vkupnata povr{ina pod lozaro-ovo{tarski
nasadi iznesuva okolu 600 hektari, od koi 550 hektari se pokrieni so lozovi
nasadi, a 50 hektari so nasadi od овошје додека со ратарски и градинарски
култури има вкупно околу 400 хектари. I ovie povr{ini se nao|aat na
podno`jeto na planinata Ogra`den. Od vidovite na grozje, najmnogu se
zastapeni vinskite sorti - {palir i odrina. А.Д „Агролозар„ го произведува
најдоброто грозје во источна и југо-источна Европа. Тука се вбројува сортата
Викторија која е направена од страна на Институтот за Хортикултурални
истражувања во Романија,. Сортата брзо се раширила во Романија, а после
успешните обиди на адаптација, прифатена е од многу виногради во цела
Европа. Викторија е произведена во чисто и еколошко опкружување и е одраз
на нашата идилична клима.
А.Д. „Агролозар„ произведува голема количина на висококвалитетни праски.
Како составен дел на оваа акционерско друштво постои и модерна винарска
визба која произведува квалитетни и брендирани сорти на вина.

Slika br. 7: Винарија „Далвина„ - Хамзали

-

PPS „Ekonomija” – Borievo – e specijalizirana farma za odgleduvawe na
mladi piliwa i proizvodstvo na jajca. Vkupniot broj na edinki iznesuva 23.000
piliwa i koko{ki.

-

AD za nemetali „Ogra`den” - Strumica – e stopanski subjekt od oblasta na
rudarstvoto, so rudnik na planinata Ogra`den, odnosno na teritorijata na
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op{tina Bosilovo. Sedi{teto na subjektot e vo gradot Strumica. Od ovoj
rudnik se vr{i iskop i drobewe so separirawe na feldspaт .
Според сите геолошки критериуми фелдспатната руда претставува своевиден
уникат, и како таква е една од ретките на балканските простори и
пошироко.Целокупната технологија за експлотација претставена преку
процесите на: дупчење, минирање, утовар, транспорт, дробење и
сепарирање се врши целосно од страна на машинскиот парк на
фирмата.Контрола на квалитетот во сите фази на експлотација на
фелтспатот, резултира со печат на потврден производ согласно ISO
9001:2000 селективно според барањата на купувачите. Употребата на
фелдспатната руда во различни фази на припрема е насочена кон
керамичката, порцеланската и стаклената индустрија.
Povr{inata na rudnikot iznesuva 4,22 km2, so 5 vraboteni. Dnevniot kapacitet
na rudnikot iznesuva 100 toni ruda, dodeka godi{nata produkcija iznesuva
26.000 toni ruda.
-

ДПУТ „Вистони – ЖП„ – Босилово
ДПТУ „ВИСТОНИ-ЖП„ дооел с.Босилово е регистрирано како деловен субјект
кое се занимава со обработка на дрвo и производи од дрво уште од почетокот
на 2005 година.
Погонот за обработка на дрво и производство на производи од дрво се наоѓа во
с. Босилово.

ДПУТ „ВИСТОНИ-ЖП„ дооел увоз-извоз с. Босилово – во рамките на својата
дејност врши обработка на дрво за добивање на следните производи:
- дрвени гајби како амбалажа за земјоделски производи во повеќе
димензии/големини
- дрвени палети за транспорт на амбалажирани производи
- пелети како енергенс за загревање/топлинска енергија
Претпријатието се јавува како главен снабдувач со амбалажа за секакви
земјоделски производи на сите откупно-дистрибутивни фирми во Југоисточниот
плански регион и пошироково државата.
-

ДПУТ „Амбалажа - Паралидов„ дооел с. Босилово

Се занимава со обработка на трупци од бука,топола. При тоа како краен
производ се добива дрвена амбалажа (гајби и палети) и брикети .
Производниот погон на АМБАЛАЖА ПАРАЛИДОВ ДООЕЛ е лоциран на излезот
од населеното место Босилово бб. кон с.Турново.
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3. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И СТОЧАРСТВО
Vo Op{tinata najzastapena stopanska granka e zemjodelstvoto, odnosno 7580% od naselenieto se zanimava so zemjodelstvo.
Tabela br.1 - Agrarna struktura na zemji{teto vo op{tina Bosilovo.
Naselba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Borievo
Bosilovo
Ge~erlija
Drvo{
Ednoku}evo
Ilovica
Petralinci
Radovo
Saraj
Robovo
Sekirnik
St.Baldovci
Turnovo
Hamzali
[tuka
Monospitov
o
VKUPNO:

Nadmorska
viso~ina

Povr{in
a na
atarot
(km2)

207
214
331
360
215
282
220
218
227
215
216
223
210
360
300
208

Agrarna struktura na atarot vo hektari
Obrabotliv
o
zemji{te
426
708
427
284
305
685
314
330
325
309
688
326
468
479
228
752

Pasi{ta [umi

4,7
8,1
10,1
22,9
3,3
22,2
3,4
4,2
3,6
3,4
8.8
3,7
5,5
19,7
16,4
9,5

Vkupna
agrarna
povr{ina
443
748
974
2259
310
2133
330
367
340
315
789
336
503
1907
1588
774

14
39
82
120
5
113
16
57
13
6
101
30
35
1428
15
22

3
1
456
1855
1335
0,8
0,7
2
1355

149,5

14 136

7054

2086

4996

Soglasno Popisot na zemjodelie utvrdeni se slednive podatoci za op{tina
Bosilovo.

Tabela. 2 - Raspolo`liva zemjodelska povr{ina
Broj na
Vkupno
Koristeno zemji{te
individualni raspolo`iva
sopstveno
zemjodelski
povr{ina na vkupno
stopanstva
zemji{teto
3070
5198,24
5079,73
4317,40
Sporedbeno so podatokot za vkupno obrabotlivo zemji{te vo 1996 godina, vo odnos
na 2007 godina, mo`e da se zabele`i namaluvawe na obrabotlivata povr{ina od
30%. Ova namaluvawe se javuva kako rezultat na transfer na rabotna sila od edna
stopanska granka vo druga, prenamena na zemji{teto, od zemjodelsko vo grade`no,
migracija i sl.
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Tabela 3. - Povr{ina na koristeno zemjodelsko zemji{te po kategorii (ha)
vkupno Oranici,bav~i,gradini
Livadi Pasi{ta Ovo{tarnici Lozja
5079,73 4698,41
182,19
33,55
40,06
125,52
Vo kategorijata oranici, bav~i i gradini najzastapeni se `itnite rastenija- 2063,58
ha , a od {to najgolema povr{ina otpa|a na p~enica 1011,00 ha i p~enka 960,18 ha; od
fura`nite rastenija (1033,86 ha) najzastapeni se lucerkata - 891,46 ha i detelinata
89,44ha; od zelen~ukot (1044,61ha) najzastapeni se piperkite-367,53 ha, kompirot
131,61 ha, zelkata 87,70 ha, krastavicite -90,23 ha, lubenicite-196,84 ha .

Tabela 4: Broj na stebla i povr{ina na ovo{tarnici
Ovo{en nasad
Broj na stebla
Povr{ina (ha)
jabolka
3551
5,8
Kru{i
1483
1,83
Slivi
4494
6,23
Cre{i
5488
5,23
Vi{ni
10897
9,90
Kajsii
695
1,27
Praski
5667
8,39
Orevi
133
0,59
Bademi
39
0,08
Tabela 5: Lozovi nasadi
Vkupno lozovi nasadi
Br. penu{ki Povr{ina
(ha)
448229
125,52

Vinski sorti
Broj
Povr{ina
(ha)
440979 122,97

Trpezni sorti
Broj
Povr{ina
(ha)
7320
2,56

Tabela 6: Individualni zemjodelski stopanstva spored koristeno zemji{te
Broj na individualni zemjodelski stopanstva so:
industriski `ita
Fura`ni
Zelen~uk Cve}e,
Ovo{ni
Lozovi
rastenija
rastenija
ukrasni
nasadi
nasadi
rastenija
1278
2718
2090
2345
745
213
661
Op{to zemeno, zemjodelskoto proizvodstvo e vo postojan podem vo odnos na
negovoto osovremenuvawe, osobeno kaj ranogradinarskoto proizvodstvo.
Instalirani se moderni plastenici, vodata za navodnuvawe racionalno se koristi
so primena na sistemot „kapka po kapka„ so {to e ovozmo`eno kvantitativno
zgolemuvawe na obemot na proizvodstvoto, no seto toa e prosledeno so zgolemena
upotreba na ve{ta~ki |ubriva i pesticidi.
Iako ne postoi kontinuarano sledewe na upotrebata i na ovie sredstva, mo`e so
sigurnost da se konstatira trendot na zgolemuvawe na koristeweto na istite vo
tekot na poslednite pet godini, pred sé poradi intenzivniot razvoj na
zemjodelskoto proizvodstvo.
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Tabela 7: Povr{ina tretirana so |ubriva i srедstva za za{tita na rastenijata
Povr{. (ha) tretirana Povr{. (ha) tretirana so sreдstva za za{tita na rasteni.
so:
Mineralni Organski Herbicidi Insekticidi Fungicidi Rodenticidi
|ubriva
|ubriva
2279,23
572,58
983,04
5219,28
353,36
6007,60

Sto~arstvoto има predispozicii da se odviva na sovremen na~in. Сепак се
забележува тренд на негово намалување поради сложените економски услови
во
опкружувањето.
Tabela 8: Grla/broj:

Kowi
Goveda
Ovci
Kozi
Sviwi
@ivina
Zajaci
P~elni semejstva

2001 godina
1610
2482
3006
2120
2152
8193
2140
260

2007 godina
1740
5083
4227
3165
4361
53730
2687
390
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4. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
Стратешкото планирање е системски начин на донесување на стратешки
одлуки, утврдување на цели и стратегии и спроведување на активности кои го
насочуваат органот кон посакуваната иднина. Тоа е процес кој бара континуирано
следење на остварениот напредок во однос на поставените цели.
Всушност Стратешкото планирање е основно во процесот на одлучување
за тоа каде институцијата- локалната самоуправа во овој случај сака да се најде
себе си во иднина и како ќе стаса таму. Затоа Стратешкото планирање започнува
со прашањето зошто? Стратешкото планирање е сериозна анализа на
надворешните фактори кои влијаат на успехот и неуспехот на организацијата и
нејзините активности и има за цел разрешување на проблемите на организацијата
и јакнење на внатрешните тимови. Тоа придонесува во развојот на капацитетот на
организацијата и во ефикасноста во постигање на поставените цели и задачи.
Стратешкиот план никогаш не смее да биде статичен и фиксен, туку треба да
претставува процес кој е континуиран и максимално флексибилен.
Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот развој на
општината, или како локална власт, таа ги посочува економските потреби како што
се стопанскиот развој, привлекување на нови и зачувување на постојните бизниси,
маркетинг, финансирање за бизнис и недвижен имот, даночни олеснувања за
проширувања на бизнисот, образование и обука, развој на малите претпријатија,
одржување на општинската инфраструктура, односно локалниот економски развој
претставува се она што општината може да го направи за подобрување на
економијата и социјалната благосостојба на нејзините граѓани.
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Локалната самоуправа е основна, но не и единствена институција за локален
економски развој. Локалната власт има три клучни улоги во локалниот економски
развој.
Првата улога е обезбедувач на услуги, односно таа обезбедува изнесување
на сметки, обезбедување со вода, канализациони системи, патишта, паркирање,
зеленило и слично.
Втората е да биде регулатор, односно да ги определува давачките за
комуналии за градба, користење на тротоари, цени на вода, комунален ред и слично.
Третата улога е да биде катализатор, односно да биде иницијатор за
анимирање на заедницата, за транаспарентност медијатор за непристрасен
пристап помеѓу приватните и јавните интереси и слично. Клучни прашања во
локалниот економски развој се создавање на нови стопански дејности, задржување
и проширување на постоечките стопански дејности и привлекување на нови
стопански инвестиции бидејќи бизнисот е главна движечка сила за развојот на
општината, регионот и државата. Едно од најважните прашања на Општината која
започнува со активноста за локален економски развој, што Општината може да
направи, а што е надвор од нејзина контрола.
Процес на Стратешко планирање
Стратешкото планирање е процес. Тоа типично вклучува собирање на луѓе
од сите делови на општеството за да дискутираат и изберат што е најдобро за
долгорочните интереси на заедницата. Стратешкото планирање е продолжен
процес кој и овозможува на општината да го одреди правецот и да осигура дека
повеќе конкретни финансиски одлуки ќе бидат ускладени со желбите и копнежите
на заедницата како целина и насочени кон конкретни цели и подцели. Стратешкото
планирање обезбедува рамка која соединува серија од помали проекти, со цел да
оствари пошироки цели.
Стратешко планирање за ЛЕР
Досегашната практика укажува на тоа дека ЛЕР секогаш треба да почне со
формулирање на стратегија. Стратегијата за локалниот економски развој е почетна
компонента на процесот на планирање на било која заедница и таа е комплетна
тогаш кога потекнува и опфаќа поширок дел од заедницата. Временскиот хоризонт
за ЛЕР стратегијата обично е пет години со пратечки краткорочни, среднорочни и
долгорочни продукти.
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Надлежности на општина Босилово за локален економски развој
Листата на надлежности од областа на локалниот економски развој за кои што е
надлежна општината се регулирани во член 22 точка 3 од Законот за локалната
самоуправа:





планирање на локалниот економски развој;
утврдување на развојните и на структурните приоритети;
водење на локалната економска политика;
поддршка на развојот на малите и на средните претпријатија и на
претприемништвото на локално ниво и, во тој контекст, учество во
воспоставувањето и во развојот на локалната мрежа на институции и
агенции; и
 промовирање на партнерства.
Со оглед на тоа што постојат малку фокусирани истражувања и податоци кои се
однесуваат конкретно на состојбите во општина Босилово , во оваа анализа се
земени во предвид веќе постоечките податоци и истражувања на национални ниво
кои се дополнети со сознанијата добиени од истражувањето спроведено за
потребите за подготовка на оваа Стратегија.
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5. SWOT Aнализа на општина Босилово
SWOT - Анализата pretstavuva analiza na vnatre{nite sili i slabosti kako i na
nadvore{nite mo`nosti i zakani po procesite vo op{tina Bosilovo. Nazivot e
kratenka od angliskite zborovi: strengths (сили), weaknesses (слабости), opportunities
(можности), и threats (закани).
SWOT – vsu{nost, pretstavuva analiza na vnatre{nite i nadvore{nite faktori {to
vlijaat vrz funkcioniraweto na Op{tinata. Site onie vnatre{ni faktori vrz koi
Op{tinata ima ili mo`e da ima vlijanie spa|aat vo grupata na sili ili slabosti,
zavisno od toa dali vlijaat pozitivno ili negativno vrz funkcioniraweto na
Op{tinata. Sprotivno na toa, site nadvore{ni faktori na koi op{tinata nema ili
ne mo`e da vlijae, spa|aat vo kategorijata na mo`nosti ili zakani vo zavisnost od toa
dali vlijaat pozitivno ili negativno na funkcioniraweto na Op{tinata.
Vo procesot na izrabotka na Стратегијата за ЛЕР za op{tina Bosilovo, izgotvena e
SWOT анализа за следниве области:
- Демографија;
- Социјална благосостојба;
- Инфраструктура;
- Локална самоуправа;
- Локална економија.
SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ: ДЕМОГРАФИЈА
Сили
1. Вкупно население од 11.508
жители, претставува значаен фактор
за економскиот развој на општината;
2. Постои добра сообраќајна
поврзаност помеѓу населените места
во општината;
3. Хетероген состав на населението со
релативно добри меѓучовечки и
меѓунационални односи;
4. Долгогодишна традиција со
почитување на сите обичаи;
5. Човечки ресурси – образовни лица
од сите профили.

Можности
1. Нето стамбена површина во
општина Босилово е 88 жители на км²,
што се смета за мала густина на
населеност;
2. Отварање на центри за
квалификација, односно
преткфалификација на
работоспособното население;

Слабости
1. Низок животен стандард на
локалното население;
2. Незадоволство од економскиот
развој предизвикува миграција на
младите луѓе во земјата и странство;
3. Мал број на високообразовен кадар;
4. Ниска еколошка свест на локалното
население;
5. Намален наталитет во Општината;
6.Постојат домаќинства во кои живеат
две или повеќе семејства;
7.Слаба едукација на населението од
ромска и турска националност.
Закани
1. Општата економска состојба во
државата влијание врз зголемување
на иселувањето на населението;
2. Трансфер на работна сила од еден
стопански сектор во друг;
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3. Зголемување на бројот на лица со
повисок степен на образование;
4. Интерес за вршење на волонтерска
работа.

3. Зголемување на миграција –
одлевање на стручен кадар.

SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА
Сили
1. Големи обработливи земјоделски
површини;
2. Инфраструктурни објекти
(асфалтирани улици и патишта,
училишта, амбуланти, Домови на
културата);
3. Културно-историски споменици,
цркви,џамии;
4. Компјутеризација на училиштата;
5. Развој на културата, театарот,
фолклорот и уметноста преку
културно-уметничките друштва.
Можности
1. Изработка на проекти за добивање
на домашни и странски инвестиции и
донации;
2. Користење на поволни кредити од
банките;

Слабости
1. Незаинтересираност на младите;
2. Нефункционални и слабо
искористени Домови на културата;
3. Не постојат доволен број на
спортски сали за развој на спортот и
рекреацијата;
4. Не постојат пензионерски домови за
грижа на стари и изнемоштени лица;
5. Недостаток на програми за
промоција на културните и
традиционалните вредности
Закани
1. Глобална економска криза и
отпуштање од работа на голем број
работници;
2. Стагнација во намерите на странски
и домашни инвеститори за
инвестирање на капиталот.

3. Користење на разни бенефиции од
државата особено од АВРМ;
4. Средства за рурален и земјоделски
развој од предпристапни фондови на
ЕУ;
5. Користење на можности за
самовработување;
6. Отварање на земјоделска агроберза за брз пласман на
земјоделските производи.
SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ ИНФРАСТРУКТУРА
Сили
1. Асфалтирана сообраќајна мрежа
помеѓу населбите во Општината;
2. Сообраќајна поврзаност со
соседните општински центри;

Слабости
1. Не постои фекална канализација со
пречистителна станица во ниедно
населено место во Општината;
2. Застарена водоводна мрежа во
населеното место Иловица, Штука и
Дрвош;
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3. Урбанизација на Општината преку
донесување на нов генерален
урбанистички план и изработка на
урбанистички планови за сите
населени места;
4. Хидро-систем Турија за
наводнување на земјоделските
површини;
5. Постоење на регионален водовод за
водоснабдување на девет населени
места во Општината;
6. Добра сообраќајна поврзаност преку
магистралниот пат А-4 со соседна
Република Бугарија.
7. Развиена електро-енергетска и
телекомуникациска структура;
8. Постоење на вештачка акумулација
Иловица и Чаушица за наводнување
на земјоделски површини.
Можности
1. Пристап до домашни и странски
фондови за финансирање на објекти
од инфраструктурата;
2. Изградба на поголеми индустриски
капацитети;
3. Меѓуопштинска соработка во
областа на стопанството и
индустријата;
4. Поволна географска местоположба;
5. Богатство со природни ресурси
(шуми, вода, руда, пасишта);
6. Изградба на заобиколен
магистрален пат во Општината;
7. Постоење на техничка
документација, елаборати и готови
проекти од областа на
инфраструктурата.

3. Слабо развиена каналска мрежа за
атмосферски води во одделни
населени места;
4. Неурбанизирани населби со
немање на ДУП и појава на
дивоградби;
5. Не постои пазар на големо и мало
за продажба на земјоделски
производи.
6. Не постои сточен пазар.

Закани
1. Недостиг на вода за пиење во
доволни количини и со добар
квалитет;
2. Појава на нелегална градба;
3. Загадување на почвата и
подземните води.

SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ ЛОКАЛНА ВЛАСТ
Сили
1. Кадровски потенцијал и
организациона структура на локалната
самоуправа;
2. Зголемени ингеренции со Законот
за децентрализација;
3. Голем потенцијал на човечки
ресурси;

Слабости
1. Слаба ангажираност на постоечките
месни заедници во решавањето на
локалните проблеми;
2. Непостоење на јавен медиум
(весник, радио и сл.) на локално ниво;
3. Докрај неспроведена
децентрализација;
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4. Директни средби на
градоначалникот со граѓаните, секој
работен ден;
5. Определеност за развој на
Општината и зајакнување на нејзината
улога;
6. Постоечките невладини
организации се вклучени во
реализацијата на проекти и проектни
активности;
7. Постои Центар за услуги на
граѓаните;
8. Постоењ на заедничка
администрација со соседните општини
Василево и Ново Село.
Можности
1. Прекугарнична соработка и развој
на алтернативни форми на туризам,
промоција на културни и туристички
ресурси, еко-туризам;
2. Конкурирање пред ЕУ за користење
на претпристапните фондови за
реализација на одредени
инфраструктурни проекти;
3. Соработка со невладиниот,
научниот и бизнис-секторот;

4. Мала вклученост на граѓаните во
решавањето и надминувањето на
одредени проблеми во заедницата.

Закани
1. Постојана промена на законската
регулатива;
2. Неусогласеност и проблеми со
Европската регулатива;
3. Ограничена можност за учество во
креирање на развојни политики на
национално ниво.

4.Стручно оспособување на локалната
администрација;
5. Зајакнување на соработката со
соседните единици на локална
самоуправа за заедничко решавање
на проблемите на регионално ниво.

SWOT – АНАЛИЗА ЗА ОБЛАСТ ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА
Сили
1. Големи обработливи земјоделски
површини;
2. Развиена електро – енергетска и
телекомуникциона мрежа, голема
обработлива земјоделска површина;
3. Поволни климатски услови за развој
на земјоделското производство;
4. Постоење на здруженија на
земјоделски производители;

Слабости
1. Одлив на стручни кадри во земјата
и странство;
2. Непостоење на гасоводен систем во
регионот како алтернативен систем за
енергија;
3. Не постои агро – берза за пласман
на земјоделски производи;
4. Не постои пазар на големо
(кванташки
пазар) на територијата на
29
Општината;

5. Рудно богатство;
6. Површини под шума и пасишта;
7. Развиена сообраќајна мрежа;
8. Постои Студија за локален
економски развој;
9. Субвенционирање на земјоделското
производство од страна на
централната власт;
Можности
1.Услови за кредитирање на мали и
средни претпријатија;
2. Развој на селски и еко туризам;
3. Воведување на органско
земјоделско производство;
4. Продлабочување на
прекуграничната соработка и
искористување на искуствата од
Република Бугарија и Република
Грција како членки
на ЕУ;
5. Одредување на површини за
индустриски зони и развој на
занаетчиството;
6. Пренамена на постоечки
индустриски капацитети.

5. Слаб прилив на странски
инвестиции;
6. Непостоење на капацитети за
преработка и конзервирање на
земјоделски производи.

Закани
1. Глобална светска криза и лоша
економска состојба во државата;
2. Висока миграција - иселување;
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6. Стратешки цели за 2022-2027 година
За да се достигне посакуваната состојба преточена во визијата на оваа Стратегија,
потребно е да се исполнат неколку стратешки цели.
Политика на Општина Босилово кон прашањата од областа на локалниот
економски развој треба да биде високо на листата на свои приоритети. При тоа,
таа треба и натаму да е партиципативна, проактивна и визионерска.
Општина Босилово има за цел да ги исполни следните стратешките цели:

Стратешка цел 1 – Развивање и осовременување на инфраструктурата во
општина Босилово
Стратешка цел 2 – Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и
квалитетно образование и здравствена заштита на населението во општина
Босилово
Стратешка цел 3 – Развој на конкурентно земјоделско производство и
унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја
Стратешка цел 4 – Заштита на животната средина, справување со
климатските промени и оптимално користење на природните ресурси и
енергетските потенцијали
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Стратешка Цел 1:
Развивање и осовременување на инфраструктурата во општина Босилово
Приоритет 1.1.:
Унапредување на просторното и
урбанистичкото планирање

Приоритет 1.2.:
Осовременување на сообраќајно-транспортна
инфраструктура

Приоритет 1.3.:
Подобрување на комуналната и енергетската
инфраструктура

Мерки:
Мерки:
1.1.1. Унапредување на просторното планирање 1.2.1. Осовременување на постоечката и
изградба на нова локална, регионална и
магистрална патна инфраструктура

Мерки:
1.3.1. Подобрување на постоечките и изградба
на нови водоснабдителни системи

1.1.2. Измена и дополнување на веќе
постоечките и изработка на нови
урбанистички планови

1.2.2. Подобрување на постоечката и
поставување нова хоризонтална и вертикална
сигнализација

1.3.2. Изградба на нови системи за собирање и
третман на отпадни води

1.1.3. Изработка на технички документации за
локални и регионални инфраструктурни
проекти

1.2.3. Подобрување на безбедноста на
патиштата и заштита на пешаците и другите
ранливи категории како учесници во
сообраќајот

1.3.3. Подобрување на постоечките и
изградба на нови системи за наводнување

1.2.4. Ревитализација на полските патишта и
подобрување на пристапот до земјоделските
површини

1.3.4. Промовирање на ЈПП за искористување
на хидро-енергетскиот потенцијал

1.1.4. Воведување и изработка на подземни
катастри за постоечка патна инфраструктура,
комунална инфраструктура и енергетска
инфраструктура

Стратешка Цел 2:
Промовирање на социјална инклузија, конкурентно и квалитетно образование и здравствена заштита на населението во општина
Босилово
Приоритет 2.1.:
Создавање работна сила
според потребите на
пазарот на труд

Приоритет 2.2.:
Социјална инклузија на
ранливите категории

Мерки:

Мерки:

2.1.1. Утврдување на
потребите на деловните
субјекти за работна сила

2.2.1. Организирање на
социјални содржини за
стари лица

2.1.2. Промоција на средно
стручно образование и
континуирано образование
на возрасни

2.2.2. Вклучување на
ранливите категории на
пазарот на труд и
поттикнување на
социјално
претприемништво

2.1.3. Практична работа и
вклучување на учениците
во граѓанскиот и бизнис
секторот

2.2.3. Социјална инклузија
на семејства корисници
на социјална помош

Приоритет 2.3.:
Подобрување и
модернизирање на веќе
постоечка и изградба на
нова образовна и социјална
инфраструктура
Мерки:
2.3.1. Подобрување и
модернизација на веќе
посточката училишна
инфраструктура и изградба
на нова

Приоритет 2.4.:
Зајакнување на
капацитетите за
социјално заштитни
активности
Мерки:

Приоритет 2.5.:
Подобрување на
здравствената состојба на
населението
Мерки:

2.4.1. Формирање на
мобилни сервис служби

2.5.1. Опремување на
објекти за примарна
здравствена заштита

2.3.2. Воведување на
дигитални технологии и
алатки во образованието и
социјалните услуги

2.4.2. Обезбедување на
услуги за помош и нега
на стари лица, лица со
попреченост и грижа за
деца со посебни
потреби

2.5.2. Унапредување на
примарната здравствена
заштита

2.3.3. Реконструкција,
модернизација и изградба
на инфраструктура и
отворање на нови
капацитети за згрижување

2.4.3. Развивање и
јакнење на
вонинституционалните
форми на грижа за
ранливите категории

2.5.3. Подобрување на
здравствената заштита на
ранливите категории

на деца на предучилишна
возраст
2.1.4. Зајакнување на
капацитетите во општините
за развој на образованието
2.1.5. Воспоставување на
економско-социјални
совети во општината

2.2.4. Подигнување на
свеста за прифаќање и
вклучување на
маргинализираните групи

2.3.4. Изградба на
капацитети за згрижување на
деца со посебни потреби

2.4.4. Формирање на
совет за социјална
заштита

2.3.5. Изградба на
капацитети за згрижување
на стари и изнемоштени
лица

2.4.5. Подготовка на
општински социјален
план

2.3.6. Подобрување на
пристапноста до јавните
објекти и јавниот транспорт
за лица со попреченост во
развојот
2.3.7. Формирање на дневни
центри за ранливите
категории

2.4.6. Зајакнување на
човечките капацитети
за обезбедување на
социјални услуги

2.5.4. Здравствени
придобивки преку спортски
активности
2.5.5. Заштита на
населението од штетници и
инсекти

2.5.6. Згрижување на
кучиња скитници

Стратешка Цел 3.: Развој на конкурентно земјоделско производство и унапредување на квалитетот на живот во руралните подрачја
Приоритет 3.4.:
Модернизација и подобрување на
конкурентноста на одржливото земјоделско
производство и преработувачката индустрија

Приоритет 3.2.:
Диверзификција на економските активности

Приоритет 3.3.:
Развивање на современа и функционална
инфраструктура во селата,

Мерки:
3.1.1. Техничко – технолошки развој и
поддршка за воведување на иновативни
практики за одржливо земјоделско
производство
3.1.2. Промоција и брендирање на
земјоделските производи и преработки

Мерки:
3.2.1. Воспоставување на програми за
финансиска и нефинансиска поддршка на
деловните субјекти и самовработување во
руралната економија
3.2.2. Стимулирање на иновативноста во
руралната економија

3.3.2. Подобрување на комуналната
инфраструктура во селата

3.1.3. Стандардизација на земјоделското
производство и преработките на храна
3.1.4. Поттикнување на инвестициите во
земјоделското производство и преработките
на храна

3.2.3. Поттикнување на развојот на руралниот
туризам

3.3.3. Поддршка за обнова и развој на селата

3.2.4. Стимулирање на здружувањето во
задруги и кооперативи

3.3.4. Подготовка на студии за развој на
подрачјата со значителна депопулација

3.1.5. Унапредување на знаењето и севкупниот 3.2.5. Поттикнување на преработувачки
капацитети на мали и средни селски
човечки капитал во земјоделството
стопанства чии сопственици се млади и жени
3.1.6. Зајакнување на капацитетите за
3.2.6. Поттикнување на заштитата и управување
искористување на ИПАРД и националната
со традиционалните, културните и природните
програма за поддршка на земјоделството и
вредности во руралните подрачја
рурален развој
3.2.7. Зајакнување на капацитетите и
вмрежување на ЛАГ-овите (локални еколошки
акциони групи)

Мерки:
3.3.1. Осовременување на сообраќајната
инфраструктура во селата

Стратешка Цел 4.:
Заштита на животната средина, справување со климатските промени и оптимално користење на природните ресурси и
енергетските потенцијали
Приоритет 4.1.:
Оддржливо управување со
животната средина и справување
со климатските промени
Мерки:
4.1.1 Намалување на
загадувањето на воздухот

Приоритет 4.2.:
Заштита на биодиверзитетот и
управување со заштитени
подрачја
Мерки:
4.2.1. Рехабилитација на
деградирано земјиште на
територијата на општината

4.1.2. Зајакнување на
капацитетите за одржливо
управување со животната средина
4.1.3. Ублажување на ефектите од
климатските промени со посебен
фокус на земјоделството

4.2.2. Заштита на флора, фауна и
водните живеалишта

4.1.4. Намалување на
загадувањето на почвата

4.2.3. Заштита и обновување на
шумите
4.2.4. Зајакнување на
капацитетите за заштита на
биодиверзитетот

Приоритет 4.3.:
Промовирање на циркуларна и
зелена економија

Приоритет 4.4.:
Управување и заштита со водните
ресурси

Мерки:
Мерки:
4.3.1. Воспоставување на
регионален систем за интегрирано 4.4.1. Рационално користење на
управување со отпадот
водата за пиење
4.3.2. Подобрување
на услугата за редовно собирање на 4.4.2. Рационално користење на
водата за наводнување
отпадот во населените места
4.3.3. Санација и уредување на
4.4.3. Регулација и управување со
нестандардни и диви депонии
речни текови спгласно локалната
надлежност
4.4.4. Воспоставување на систем
4.3.4. Селекција на отпадот
на заштита и управување со
подземните води
4.3.5. Изработка на техничка
документација и
изведба/изградба на системи
за производство на
електрична енергија од
обновливи извори(сонце,
ветер, биомаса)
4.3.6. Промовирање и
инвестирање во енергетска
ефикасност на јавните објекти
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