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  9. ИКОНОМИКА 

 

През годините Сандански винаги разчиташе на сектор „Туризъм“. Проблемът е, че 

всеки сектор има върхове и спадове. Сандански не може да разчита само на един 

единствен сектор за устойчива икономическа стабилност. Важно е местната 

икономика да има и алтернативи. 

Решихме да създадем предпоставка за навлизане на повече инвеститори. 

Инвеститори, които да открият нови работни места, да засилят конкуренцията и 

да спомогнат за увеличение на доходите. 

Стартирахме работа за обособяването на Индустриална зона в Сандански. 

Подписахме споразумение за сътрудничество с Министерството на икономиката, за 

да придобием безвъзмездно държавни терени до с. Дамяница. В момента всички 

процедури се съгласуват с държавните институции, след което ще стартира и 

фактическото обособяване на зоната. Това е проект с огромен потенциал, имайки 

предвид уникалното ни географско положение. 

Едно важно уточнение – възможност да инвестират в нея ще имат само компании, 

които са сертифицирани като инвеститори клас „А“ и клас „Б“. С други думи, в тази 

зона ще могат да инвестират единствено утвърдени компании с национални и 

международни позиции. Те ще дадат добавена стойност на местната икономика и по-

високи доходи на своите работници. Разбира се, няма да допуснем тежка 

промишленост. Нашето желание е да запазим и защитим единствената по рода си 

природа, която имаме.  
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 9. ИКОНОМИКА 

 

 

Детайли за Индустриалната зона в град Сандански: 

 

▪ Стартирахме създаване на Индустриална зона в град Сандански. 

Подписахме споразумение за партньорство с Министерството на икономиката. От 

него ще получим помощ както за обособяване на зоната, така и за привличане на 

инвеститори; 

 

▪ Тече процедура за безвъзмездно придобиване на държавен имот с площ от близо 

250 дка до с. Дамяница. Той ще разполага с отлична транспортна комуникация и 

газификация – основни изисквания за обособяване на подобна зона. Всички 

експертни съгласувания на проекта и няколко предварителни инвеститорски 

запитвания показват, че това е инициатива с много сериозен потенциал; 

 

▪ Локацията се намира на 500 километра от девет европейски столици и най-

големия град в Европа – Истанбул. Намира се и на два часа път от икономическите 

центрове на България, Гърция и Македония. Не трябва да пропускаме факта, че се 

намира на само 200 км от едно от най-големите и развити пристанища в Европа – 

Солун; 

 

▪ Доброто местоположение, фактът че сме част от ЕС и способността ни да дадем 

достъп до единния европейки пазар, прави проекта още по-атрактивен за 

сериозни инвеститори от цял свят. 


