Општина Богданци

Регионалниот развој е комплексен и долгорочен
процес чија основна цел е намалување на
диспаритетите во развојот помеѓу и во рамките на
планските региони.
Комплексноста на регионалниот развој се темели
на неговата повеќедимензионалност, односно
преплетувањето на економскиот, демографскиот,
социјалниот, просторниот, културниот и многу
други аспекти на развојот. Од таа причина,
успешната имплементација на политиката за
регионален развој е во директна зависност од
поширокото разбирање на концептот за
регионален развој, ефикасното поврзување на
политиката на регионалниот развој со секторските
политики и обезбедувањето на потребната
поддршка од страна на релевантните институции.
Во таа смисла, регионалниот развој претпоставува
континуирана финансиска поддршка од страна на
државата и воедно, висок степен на координација
помеѓу министерствата, донаторите и засегнатите
страни на регионално и општинско ниво.
Центарот за развој на Југоисточниот плански
регион е еден од осумте центри во Република
Македонија формиран според Законот за
рамномерен регионален развој, опфаќа 10
општини од регионот, се простира на територија
од 2835 км2, со население од 171 416 жители.
Планирањето на регионалниот развој во
Југоисточниот плански регион претставува еден од
основните чекори кон исполнувањето на мисијата
на Центарот за развој, а во исто време и
започнување на процесот на регионалниот развој
кој претставува процес на идентификување,
поттикнување, управување и искористување на
развојните потенцијали на Југоисточниот плански
регион. Политиката на регионалниот развој на
Југоисточниот регион е систем на цели,
инструменти и мерки насочени кон намалување на
регионалниот диспаритет и остварување на
рамномерен и одржлив регионален развој и
подигнување на квалитетот на живот на сите
граѓани во регионот.
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Територијата на општина Богданци зафаќа простор
на крајниот јужен дел на Републиката, и тоа од
левата страна на реката Вардар.Таа се граничи со
општините Стар Дојран, Валандово и Гевгелија, а
на поширок простор и со државната гранична
линија со Грција.

Општина Босилово се наоѓа во средишниот дел на
плодното Струмичко поле, помеѓу планините
Огражден и Беласица. Низ нејзиниот средишен
дел поминува реката Струмица и реката Турија
кои се влеваат во реката Струма во Република
Бугарија.

Површинa:

Површина:

140 км2

Број на жители:

14 260

Населени места :

16

114 км2

Број на жители:

8707

Населени места:

4

Главни стопански гранки:

Главни стопански гранки:

Земјоделство; Транспорт
Деловни субјекти:
Главни
развој:

приоритети

на

Деловни субјекти:
локален

економски Главни
развој:

Развој на земјоделството првенствено преку
остварување на капацитетите во преработка на
земјоделските производи; Формирање на нови
мали и средни претпријатија, искористување и
реактивирање на едуцираната работна сила.

приоритети

175
за

Површина:

331 км2

Број на жители:

11 890

Населени места:

19

Општина Гевгелија се наоѓа во најјужниот дел од
Република Македонија, на самата граница со
Република Грција, на надморска височина од 64 м .

Површина:

Површина:

485 км2

Број на жители:

22 988

221 км2

Населени места:

17

Број на жители:

12 122

Главни стопански гранки:

Населени места:

18

Текстилната, прехранбената
индустрија,
м е т а л о п р е р а б о т ув а ч к а , е л е к т р о и н д ус т р и ј а ,
преработка на пластични маси.

Главни стопански гранки:

Главни стопански гранки:

Земјоделство; Сточарство;
206

Валандово е урбана општина и се наоѓа во
југоиточниот дел на Република Македонија. Според
апсолутната надморска височина е една од
најниските во државата, со просечна надморска
височина од 226 метри.Населбите се распоредени
долж течението на реката Вардар, на нејзиниот лев
брег, како и во подножјето на планината Плавуш.

Територијата на општина Василево го зафаќа
средниот дел на Струмичко - Радовишката
Котлина, или северозападниот дел на Струмичко
поле. Оваа општина се граничи со општините
Босилово, Берово, Радовиш, тесен дел од Конче и
Струмица.

локален

Земјоделство; Лозарство; Овоштарство;
Земјоделство, конфекција, конзервна индустрија Сточарство; Дрвна индустрија; Текстилна
индустрија;
(конзервирање на зеленчук)
економски Деловни субјекти:

260

Главни приоритети за локален економски
Развој на современо земјоделско производство на развој:
здрава храна; Развој на еко туризам; Заштита на
животната средина; Подршка за развој на мали и Развој на земјоделското производство; Изградба на
зона за мало стопанство;
средни претпријатија.

Деловни субјекти:

150

Деловни субјекти:
Главни
развој:

приоритети

712
за

локален

економски

Производство на еколошка храна; Развој на
туризмот (транзитен, бањски и планински);
Реализација на проектот “ Слободна економска
Доразвивање на индустриската зона во зона”.
с.Василево; Подготовка на техничка документација
за индустриски зони во другите населени места;
Отварање пазар на големо за земјоделски
производи; Развој на ЈП Турија во сферата на
водоснабдување и прифаќање на фекалните води.
Главни приоритети за локален економски
развој:

Web: www.rdc.mk/southeast

Општина Дојран

Општина Конче

Општина Ново Село

Општина Радовиш

Општина Струмица

Центар за развој на
Југоисточниот плански
регион

Општина Дојран е сместена е до самото Дојранско
Езеро на крајниот југоисточен дел од Македонија
на надморска височина од 146 м, непосредно до
самата граница со соседна Грција.
Површинa:

132 км2

Број на жители:

3426

Населени места:

14

Главни стопански гранки:
Туризам, Индустрија, Земјоделство
Деловни субјекти:
Главни
развој:

приоритети

74
на

локален

економски

Површинa:

237 км2

Број на жители:

3536

Општина Ново Село се наоѓа во крајниот
југоисточен дел на Република Македонија. На
север територијата се издига до сртот на
планината Огражден, во средниот дел е широката
рамнина на реката Струмица, во јужниот дел се
издига до сртот на планината Беласица. Таа се
граничи со општините Берово, Босилoво и
Струмица.

Населени места:

14

Површинa:

252 км2

Населени места:

Главни стопански гранки:

Број на жители:

11 966

Главни стопански гранки:

Земјоделство, Сточарство, Овоштарство

Населени места:

16

Земјоделство; Текстилна индустрија;

Деловни субјекти:

Главни стопански гранки:

Конче денес е типично рурална општина сместена
во централно-источниот дел од Р.Македонија
опкружена со Конечка планина и Смрдешник,
односно општините Штип, Неготино, Демир Капија,
Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.

60

економски Земјоделство; Дрвна индустрија; Текстилна
индустрија;
Прехранбена
индустрија;
Туризам: летен, спортски, транзитен; Локации за
Градежништво, туризам и угостителство.
мали индустриски капацитети; Развој на лозарство Отворање нови стопански капацитети, Изградба на
230
и раноградинарско производство.
инфраструктура со којашто ќе има поголема Деловни субјекти:
комуникација на општината Конче со другите
Главни приоритети на локален економски
општини.
развој:
Главни
развој:

приоритети

на

локален

Подобрување на животот на жителите, создавање
на услови за побрз развој и подршка за развивање
на малите и средни претпријатија.

Сместена во југоисточниот дел на републиката
општина Радовиш го зафаќа северозападниот дел
од пространата Радовишко-Струмичка котлина,
односно горното сливно подрачје на реката
Радовишка.

На крајниот југоисток на Република Македонија,
веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници
со Бугарија и Грција сместена е плодната
Струмичка котлина, а во нејзиниот западен дел и
истоимента општина Струмица.

Површинa:

608 км2

Површина

322 км2

Број на жители:

28 244

Жители

54 676

20

Населени места

25

Деловни субјекти:
Главни
развој:

140

приоритети

Стопански развој
Инфраструктура.

Главни стопански гранки:

-

на

локален

капацитети;

Земјоделство и сточарство; Прехрамбена
индустрија, дрвна индустрија, рударска индустрија,
металопреработувачка
идустрија,
економски електроиндустрија, текстилна индустрија (тешка и
лесна конфекција).

Вработување; Деловни субјекти :
Главни
развој:

приоритети

6669
за

локален

економски

Формирање и уредување на нови индустриски
зони, Развој на современо земјоделско
производство на здрава храна; Регионален центар
за заедничка понуда на раноградинарски
производи; Развој на алтернативен туризам,
Модернизација на регионалната патна мрежа.
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