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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият план за интегрирано развитие на община Благоевград за периода
2021 - 2027 г. е изготвен съгласно Методически указания за разработване и прилагане
на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
издадени на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и
доп. ДВ. бр. 21 от 13 март 2020 г.
ПИРО е документ, който определя средносрочните цели и приоритети за
устойчиво интегрирано развитие на територията на общината и връзките ѝ с други
общини, който се разработва в съответствие с интегрираната териториална стратегия за
развитие (ИТСР) на Югозападен регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен
план на общината.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР ПИРО осигурява пространствена, времева и
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за
постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото,
социалното и екологичното състояние на общинската територия.
Като стратегически документ ПИРО обвързва сравнителните предимства и
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за
развитие, свързани със стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и
устойчиво развитие на територията.
ПИРО е изработен за цялата територия на община Благоевград, като
формулираната визия за развитие е в съответствие с Интегрираната териториална
стратегия за развитие на Югозападен регион за периода 2021-2027 г. и доразвива и
надгражда визията от общинския план за развитие (2014-2020 г.). Визията за развитие
на общината за новият програмен период е:
„Община Благоевград – просперираща община! Община с популярен и
привлекателен туризъм, развита кръгова икономика и отлична бизнес
инфраструктура.“
Най-общо стратегическите цели на ПИРО са насочени към намаляване на
икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения
стандарт на жителите на община Благоевград. Основната цел на планът е да предложи
обща рамка и методика от конкретни действия за устойчиво развитие на местно ниво,
за успешното постигане на която е прилаган интегриран подход на развитие, т.е.
подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните
специфики. Интегрирането на различни секторни дейности за въздействие е съобразено
с конкретното място на разработване на политиката. Целите са съобразени с
принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на
регионалната политика на ЕС. При изработването на ПИРО са взети предвид
методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки.
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ПИРО Благоевград за периода 2021-2027 г. е съобразен със следните законови,
подзаконови актове и стратегически документи на национално и европейско ниво:
✓
Закон за регионалното развитие (ЗРР);
✓
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА);
✓
Закон за общинската собственост (ЗОС);
✓
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
✓
Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
✓
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР);
✓
Интегрираната териториална стратегия за развитие на югозападен регион;
✓
Концепция за по-добро здравеопазване;
✓
Методически указания за разработване и прилагане на планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.;
✓
Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за
развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.;
✓
Актуализирана национална концепция за пространствено развитие за периода
2013-2025 г.;
✓
Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор;
✓
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие до 2030 г.;
✓
Национална жилищна стратегия на Република България;
✓
Общ устройствен план на община Благоевград;
✓
Предложение за Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР) за
периода 2021-2027 г.;
✓
Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд;
✓
Предложение за Регламент на Европейския социален фонд плюс;
✓
Проект на „Оперативна програма за развитие на регионите“ ОПРР 2021-2027
г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност”
(ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за наука и образование“ (ОПНО) за
програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за околна среда“ (ОПОС) за програмния
период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за транспортна свързаност“ (ОПТС) за
програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за електронно управление и техническа
помощ“ (ОПЕУТ) за програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“ (ПИРЧР)
за програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) за
програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Стратегически план за развитие на земеделието и селските
райони“ за програмния период 2021–2027 г.;
✓
Проект на „Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане“ (ОПХОМП) за програмния период 2021–2027 г.;
✓
Актуализирана национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в
Република България 2014-2030;
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✓
✓
✓

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.;
Устойчива Европа 2030;
Национална програма за развитие България 2030.

Основни източници на информация за разработване на плана са:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1.

Информация, събрана по време на анкетно проучване на територията на
община Благоевград;
Националният статистически институт;
Социално-икономическия анализ на районите на национално ниво, изготвен
от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД;
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в
България (ИСУН и ИСУН 2020);
Евростат;
Данни от официалните страници на МС, на министерства и изпълнителни
агенции като МРРБ, МОСВ, МЗХГ, МТИТС, МК, ИАОС, ИАРА и др.;
Доклади на Световната банка;
Информация от регионални структури на общинска администрация
Благоевград по определени показатели – ТСБ, РИОСВ, РЗИ, РУО и др.
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1.1 Териториален обхват/обща характеристика
Спрямо административно-териториалното деление на Република България, община
Благоевград се включва в състава на област Благоевград. Общината е най-голямата по
население и третата по територия в рамките на област Благоевград (с площ от 621 кв.
км). Разположена е в Югозападна България, в най-западната част на Рило-Родопския
масив и е съставена от 26 населени места (с общо 74 825 жители – данни от НСИ към
31.12.2019 г.). Общинският център Благоевград се намира в долината на река Струма,
на 360 м надморска височина в непосредствена близост до югозападните склонове на
Рила, на главен път Е-79, на 100 км южно от София. Градът отстои на 27 км от
границата с Република Северна Македония, на 80 км от границата с Република Гърция
и на 200 км от Солун. През града преминава река Благоевградска Бистрица. В релефно
отношение районът е изключително разнообразен, от равнинен до високопланински,
като в преобладаващата си част е планински и котловинен. В рамките му се включват
Благоевградската котловина и планините Влахина, Рила. Най-високата точка на
региона е при Голям Мечи връх (2 617 м, Югозападна Рила).
Доминацията на планинския релеф, при цялостното добро екологично състояние и
изключителната съхраненост на отделни територии, предполага развитие на различни
форми на туризъм (предимно в областта на екотуризма). Като ресурс релефът предлага
различни акценти, които може да бъдат водещи в туристическия продукт на региона –
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долината на Струма, високите планини (Рила и Пирин) и т.н., докато останалите
територии и форми имат диверсифициращо значение.

Фиг.1 Карта на община Благоевград

Осемдесет процента от територията й попада в преходно-континенталната
климатична област със силно влияние на топъл средиземно морски въздух, нахлуващ
по долината на р. Струма, което предопределя сравнително високи средни температури
през зимата (+3,4 °С). Останалите 20%, разположени на по-голяма надморска височина,
имат типично планински климат. Средногодишната температура в общината е +12,4 °С,
а средната лятна +16,5 °С. Средногодишната сума на валежите е около 590 л/м2, като
обикновено максимумът им е през есента, а минимумът – през лятото.
Гореописаните обстоятелства определят климата на региона като благоприятен за
развитие на туризъм, дейности на открито и климатолечение.
Речната мрежа е гъста и се формира главно от малките притоци на р. Струма.
Подземните води са общи за Благоевградската котловина и обхващат части от
съседните общини – Невестино, Бобошево и Кочериново. При гр. Благоевград
подземният отток се подхранва от р. Благоевградска Бистрица.
Основната водна артерия на района е река Струма, която е най-голямата в
Югозападна България. Реките имат своя принос и рекреатично въздействие като
естетически елемент от живописния ландшафт на региона, но и като туристически
ресурс, с предоставяне на възможности за риболов, водни спортове (Струма) и
разходки и комбинирането на тези дейности с настаняване и ваканции в селски къщи селски и еко туризъм. В рамките на региона са изградени множество, предимно малки
язовири. Най-големият язовир в общината е язовир “Стойковци” с площ 1 300 дка.
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Най-значимият от гледна точка на туризма воден ресурс са множеството минерални
извори, концентрирани върху територията на община Благоевград. В рамките на
общината има над 30 извора, като водата в различните извори е с различна степен на
минерализация, температура и приложение. Понастоящем използването на
минералните води е ограничено, особено в сравнение със съседни райони.
Преобладаваща част от територията на общината е заета от канелените горски
почви, подходящи за отглеждане на тютюн, лозя и овощни насаждения. Формирането
им протича при преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат и при
участието на топлолюбива широколистна, горска растителност, разнообразен почвен
субстрат /силно натрошени и изветрели гранити, гранитогнайси, гнайси, слюдени
шисти и др./ Канелените горски почви се поделят на типични, излужени и оподзолени
канелени горски почви. Типичните горски канелени почви имат ограничено
разпространение в хълмистите и дълбоко разчленени райони. Развити са върху
карбонатна основа и се характеризират с плитък профил, малка мощност, плътен
строеж. По механичен състав са леко до тежко глинести с хумусно съдържание /3-5% /.
Широко разпространени са и кафявите горски почви в пояса 1000-2000 м. Образувани
са върху леко-песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен климат и
широкото участие на широколистни /букови /, иглолистни и смесени гори. Отличават
се с малка мощност на почвения хоризонт /40-80 см/, незначителен хумусен хоризонт и
незначително съдържание на хумус /3-9%/.
Кафявите горски почви в общината са заети от горски масиви и алувиалните и
делувиални почви край реките, които са подходящи за зеленчукопроизводство. Найвисоките части на планините са заети от планинско-ливадни почви, върху които са
развити богати пасища. Флората по територията на община Благоевград е представена
от дървесна храстовидна растителност, пасища и ливади. Тя обхваща пояса на
ксеротермните гори. Преобладават широколистни гори и смесени гори. От горите
изобилстват дъб, цер, бук, бряст, габър, явор, осен. От иглолистните представители са
бор и ела. От храстовите съобщества преобладават тези на смрадликата, дрян, глог,
шипка, трън. Различните природо-географски елементи като релеф, почвен състав,
подпочвени и речни води създават чудесна предпоставка за отглеждане на орехи,
сливи, череши, вишни, праскови. Добри са условия за развъждане на лоза.
Специфичен характер на растителния свят дават видове от минали геологични
епохи - терциерни и глациални реликти и видовете с ограничено разпространение български и балкански ендемити. По теченията на реките са разпространени върба и
топола. Тревната растителност е представена от садина, полевица, ливадина и др.
Поради карстовия релеф на определени места в общината се създава предпоставка за
наличие на средиземноморски тип растителност като бадем, космат дъб и т.н.
Фауната в община Благоевград е разнообразна, особено при птиците - по долината
на Струма минава Аристотеловият миграционен път през, който зимата намират
благоприятни условия за живот някои северни птици.
Най-значимата за туризма защитена територия е Национален парк „Рила”, чиито
югозападни части (7 177,7 ха) попадат в рамките на района. В рамките на парка и на
територията на общината е резерват Парангалица, който съхранява вековните
естествени гори от смърч.
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1.2 Състояние на местната икономика:
Община Благоевград е разположена в област Благоевград (NUTS III), Югозападен
район (NUTS II), статистическа зона Югозападна и Южна Централна България (NUTS
I). Съгласно последните публикувани данни на НСИ за 2018 г. средният брутен
вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в страната е в размер на 15 615 лв.,
като най-висок е в югозападния район - 25 261 лв., в област Благоевград БВП е под
средните за страната нива - 9 736 лв. Въпреки това до 2020 г. в областта се наблюдава
равномерно увеличение на БВП, повишаване на икономическата активност и ръст на
заетостта.
Чуждестранните преки инвестиции в областта съгласно последните данни на НСИ
са 3226 лв./човек при средно 7011 лв./човек за страната. Съгласно дании от ИСУН
усвоените европейски средства от община Благоевград, като бенефициент на
оперативните програми на ЕС към 15 юни 2018 г. е под средното– 1 178 лв./човек в
общината при средно 1513 лв./човек за страната. Изпълнените проекти от общината и
тези в процес на изпълнение по оперативни програми, както и усвоените средства от
предишният програмен период към дата 01.02.2021 г. са представени в долните две
таблици:
ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ С БЕНЕФИЦИЕР ОБЩИНА БЛАГОЕГРАД ЗА ПЕРИОДА
2014-2020 Г.
Собствено
съфинансиране Реално
Обща
от
изплатени
Наименование на проекта
стойност
БФП
бенефициента суми
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Актуализация на програмата за
качеството на атмосферния
въздух на територията на
Община Благоевград
98 140,00
98 140,00
0,00
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност,
осигуряване на достъп на хора
с увреждания и цялостно
обновяване на фасадите на
сгради на ОД МВР и Първо
РПУ - Благоевград
1 456 928,12 1 456 928,12
0,00

1 321 127,01

"Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в
общински административни
сгради"

3 070 213,95

3 502 684,21

3 398 559,67

104 124,54

87 518,99

10

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Инвестиции в подобряване
качеството на образователната
среда в Благоевградска
професионална гимназия

1 399 509,62

1 399 509,62

0,00

1 308 922,57

Социална инфраструктура за
услуги за деца

1 176 500,00

1 176 500,00

0,00

1 080 408,66

Обновяване на многофамилни
жилищни сгради в Община
Благоевград

4 712 109,78

4 663 196,48

48 913,30

4 337 311,17

415 000,00

415 000,00

0,00

381 097,12

Резидентни услуги за деца и
младежи

Благоустрояване на градската
среда
Изграждане на социални
жилища в IV - ти микрорайон

12 921 190,60 12 894 255,03

9 009 433,84

9 009 433,84

26 935,57 10 887 683,16

0,00

7 604 800,00

Техническа помощ за
реализация на
Инвестиционната програма на
Община Благоевград
235 676,61
235 676,61
0,00
201 488,62
Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност,
осигуряване на достъп за хора
в неравностойно положение в
сградата на Регионална служба
"Пожарна безопасност и
защита на населението –
Благоевград“
562 124,81
562 124,81
0,00
516 765,85
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Пространство за равен шанс

248 295,56

248 295,56

0,00

227 053,28

Създаване на звено "Център за
услуги в домашна среда" към
Домашен социален патронаж Благоевград за предоставяне
на интегрирани социални
услуги за лица над
трудоспособна възраст и лица
в неравностойно положение

496 821,60

496 821,60

0,00

484 358,37
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Патронажна грижа в Община
Благоевград
337 969,76
337 969,76
0,00
Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.
Функциониране на Областен
информационен център в
Община Благоевград
314 991,00
314 991,00
Оперативна програма "За храни" 2014-2020 г.

274 750,18

0,00

239 618,98

Осигуряване на топъл обяд в
Община Благоевград

377 207,62

377 207,62

0,00

377 206,85

Осигуряване на топъл обяд в
община Благоевград

79 333,52

79 333,52

0,00

79 329,77

Табл.1 Изпълнени проекти и усвоени средства община Благоевград за перода 2014-2020 г. Източник ИСУН 2020.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ С БЕНЕФИЦИЕР ОБЩИНА БЛАГОЕГРАД
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Собстве
но
съфина Реалн
нсиран о
Обща
е от
изпла
стойн
бенефи тени
Наименование на проекта
ост
БФП циента суми
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.
Собстве
но
съфина Реалн
нсиран о
Обща
е от
изпла
стойн
бенефи тени
Наименование на проекта
ост
БФП циента суми
Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура
/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
и компостираща инсталация за разделно събрани
биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на
регионалната система за управление на отпадъците на
регион Благоевград, включващ общини Благоевград,
Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево

11 945 8 982
990,08 862,96

2 963
127,12

8 404
335,1
1
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Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за
разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална
система за управление на отпадъците на Регион Благоевград

36 444 30 150
472,00 205,53

Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на
1 679 1 679
територията на Община Благоевград
125,29 125,29
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

6 294
266,47

5 812
641,4
8

0,00

167
912,5
3

Собстве
но
съфина
нсиран
е от
бенефи
циента

Реалн
о
изпла
тени
суми

Наименование на проекта

Обща
стойн
ост
БФП

Обновяване и модернизация на образователната
инфраструктура в Благоевград

3 631 3 631
792,91 792,91

0,00

2 496
948,9
1

Интегриран градски транспорт на град Благоевград

4 990 4 343
812,82 025,05

647
787,77

1 520
058,7
7

„Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната
ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” –
Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” –
София в Държавна агенция „Архиви”.

438
438
975,97 975,97

0,00

„Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV
1 276 1 276
микрорайон”
590,99 590,99
0,00
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Собстве
но
съфина
нсиран
Обща
е от
стойн
бенефи
Наименование на проекта
ост
БФП циента
Нови социални услуги за деца и младежи в община
Благоевград
Патронажна грижа в Община Благоевград

2 201 2 201
204,72 204,72
141
141
734,88 734,88

153
641,5
9
446
806,8
5

Реалн
о
изпла
тени
суми

0,00

0,00

0,00

0,00
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1 037 1 037
Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград
599,71 599,71
Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.

Осигуряване функционирането на Областен
информационен център - Благоевград през периода
2019-2021 г.

370
00000,
0,00
00

0,00

602
821,8
6

245 4
0,00 94,00

Табл.2 Проекти в процес на изпълнение и усвоени средства от община Благоевград за перода 2014-2020 г.
Източник ИСУН 2020.

Брутната добавена стойност (БДС) за областта е дадена в долната графика

Графиката ясно очертава и основната тенденция, на икономиката в по-голямата
част от регионите в страната, изразяваща се в това, че сферата на услугите, чиито
принос в БДС е над 64 % и е с най-голяма стабилност. Като цяло, както на общинско,
така и на регионално ниво, сектора на услугите е гръбнака на местната икономика и е
фактор за стабилност, както по отношение на приходите, така и по отношение на
заетите лица.
Предприятията, които определят икономическия профил на Общината, развиват
дейност в следните сфери:
• Строителството – в този сектор продължава, макар и със значително пониски темпове, строителството на жилищни имоти. Значителен дял от дейностите в

14

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
тази сфера през последните години имат инфраструктурното строителство. Основната
част от поръчките са възложени от органите на местната власт и държавни поръчки. В
болшинството от случаите тези дейности са финансирани със средства от програми на
ЕС.
• Хранително-вкусова промишленост – развитието на сектора е предопределено
от една страна от традициите, които има региона в областта на производството и
преработката на хранителни продукти, а от друга заради географското разположение –
близостта с границата с Република Гърция и Република Северна Македония, близостта
до столицата – София и непосредствено разположение до селскостопански региони
като Сандански и Петрич.
• Текстилна промишленост - Този отрасъл се наложи поради ниската
себестойност на продукцията, произвеждана в страните от азиатския регион и поспециално Китай. В последните години в сектора се наблюдава обратна тенденция,
която основно се дължи на високата цена на транспортните разходи от Китай до
пазарите в Европа.
• Туризъм – характеризира се с относителна стабилност и регистрира значително
нарастване по брой на реализирани нощувки през анализирания период. Средният брой
легла в хотелите е 35 броя, което означава, че преобладаващо местата за настаняване са
малки и семейни хотели, а най-големия хотел „Езерец” разполага със 100 легла. По
този показател Благоевград се различава от повечето областни градове, в които средния
брой легла в хотелите е около 70. Това е така, поради факта, че в повечето от
областните градове големите хотели, изградени преди 1989 година функционират,
докато най-големия хотел в Благоевград е затворен от години и не са реализирани
инвестиции в нови хотели с по-голям брой места. Относително малкия среден брой
легла в хотелите може да бъде разглеждан като предимство, предвид основните групи
туристи, които посещават града, но световната практика показва, че хотели с помалко от 50 места, колкото са пътниците в най-предпочитания от туристическите
агенции тип автобуси, не са предпочитани от туроператори, което ограничава
възможността за организирани пътувания.
Площта на селскостопанската земя в община Благоевград е 285 961 дка от тях 178
861 дка – пасища, мера и обработваемите площи остават 107 100 дка, от които активно
се обработват само 65% или 69 615 дка от цялата земеделска земя. Най-голям дял в
растениевъдството заемат зърнено-житните култури, представлявани от мека пшеница,
ечемик, ръж, следвани от техническите култури - слънчоглед, зеленчукопроизводство и
трайни насаждения. В общината е развито и животновъдството – главно говедовъдство
и овцевъдство. Производството на червено месо е доминирано от производството на
свинско месо.
Делът на икономически неактивните хора е много висок – 34.9%. Част от тях са
пенсионери – по възраст или по болест; друга част са домакини, значителна част от
които отглеждат малки деца и се грижат за домакинството; трета – лица, които разчитат
на временна трудова миграция в страната и в чужбина или които разчитат на подкрепа
от роднини в чужбина. Една част са тотално изключени от социалния живот на града:
самотни жени с децата си, изоставени от партньора и семейството си без подкрепа;
лица с психически, физически или когнитивни проблеми, останали сами или живеещи с
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други лица в много бедни домакинства; лица в дълбока бедност, която се предава от
поколение на поколение, където възрастните от много години са с изключително ниска
трудова заетост – работят по по-малко от три месеца в годината, като обикновено
извършват случайни неквалифицирани ниско платени дейности.
От началото на 2020 г. пандемията от COVID-19 се разпространи с тревожна
скорост, като зарази милиони и приведе икономическата активност в застой. Строгите
ограничения за движение, с цел да се спре разпространението на вируса нанесоха найголемия икономически шок, който светът преживява от десетилетия. След като
постигна по-висок от очаквания ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г.,
българската икономика, в синхрон с останалите страни от ЕС, потъна в рецесия през
2020 в резултат от пандемията и нейното отражение върху износа и вътрешната
активност. Според пролетната икономическа прогноза на Световната банка за регион
Европа и Централна Азия спадът на БВП се очакваше да достигне 3,7% през 2020 г.
Юнската прогноза бе още по-негативна и предвиди 5,2-процентово свиване на
глобалния БВП за 2020 г., което представлява най-дълбоката глобална рецесия от
средата на миналият век, въпреки всички положени усилия от страна на правителствата
да противодействат на кризата с фискална и парична политика. В по-дълъг хоризонт се
очаква рецесиите, предизвикани от пандемията, да оставят трайни белези чрез по-ниски
инвестиции, ерозия на човешкия капитал чрез загуба на работа и образование и
фрагментация на световните връзки в търговията и предлагането.
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Видно от горната графика очакванията на световната банка са през 2021 г.
рецесията да надмине голямата депресия от 20-ти век.
В допълнение на прогнозите за региона, в редовния икономически доклад се
настоява за решителни политически мерки, които дават приоритет на инвестициите в
здравни системи и осигуряват социална защита за населението и особено за найуязвимите, за да се смекчи въздействието на пандемията COVID-19 в региона на
Европа и Централна Азия.
Повод за притеснение е нареждането на Благоевград сред областите с най-голяма
загуба на наети, предвид слабото представяне на пазара на труда на областта още преди
началото на кризата. По всичко личи, че в близко бъдеще ще има още по-значителни
проблеми. За разлика от повечето останали области, през втората половина на годината
почти не се наблюдава отчетливо възстановяване на броя на наетите. Притеснителна
тенденция е и повишаването в броя на неактивните лица през първите трите
тримесечия на 2020 г.
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Промяна в броя на наетите по области между май и септември 2019 и 2020 г. на годишна база, брой наети

1.3 Развитие на социалната сфера и човешките ресурси:
1.3.1 Население
Демографската картина за община Благоевград, както и за цялата страна е
неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на
раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. По
данни от преброяването през 2011 г., по-голямата част от населението в община
Благоевград се определя като принадлежащо към българската етническа група – 88,7%.
Като роми са се самоопределили 2,4%, като турци – 0,2%, над 7% не са посочили
етническата си принадлежност, 72% от населението се самоопределя с православно
вероизповедание. Актуалните данни на НСИ за трендовете на населението в общината
и областта са дадени в долната таблица:

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
Области

Общо (Брой)

Общини

всичко

мъже

Общо за
страната

6951482

3 369 646

Област
Благоевград

302 694

147 231

В градовете (Брой)
жени

всичко

мъже

жени

3 581 836 5 125 407 2 461 774 2 663 633

155 463

182 137

87 034

95 103

В селата (Брой)
всичко

мъже

жени

1826075

907 872

918 203

120 557

60 197

60 360
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Община
Благоевград

74 825

35 754

39 071

68 679

32 583

36 096

6 146

3 171

2 975

Град
Благоевград

68 679

32 583

36 096

-

-

-

-

-

-

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. В ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД
Живородени (Брой)

Общини

Община
Благоевград

Умрели (Брой)

Естествен прираст (Брой)

всичко

момчета

момичета

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жен

724

372

352

855

473

382

-131

-101

-30

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г. В ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД
Заселени

Общини

Община
Благоевград

Изселени

Механичен прираст (Брой)

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жен

1 883

963

920

2 256

1 052

1 204

-373

-89

-284

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2019 Г.
Естествен прираст (брой)

Област
Благоевград

Естествен прираст (‰)

Работещо население %

общо

град

село

общо

град

село

Под 15 и
над 65 към
останалото

Над 65 към
от 15 до 65

-1 260

-397

-863

-4.1

-2.1

-7.1

63.5

25,70

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ КЪМ 31.12.2019 Г. В
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Общо

В т.ч. в градовете

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Под трудоспособна възраст

47 539

24 300

23 239

29 521

15 018

14 503

В трудоспособна възраст

185 180

96 274

88 906

112 495

56 928

55 567

Над трудоспособна възраст

69 975

26 657

43 318

40 121

15 088

25 033

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ДО 2060
Година

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Общо

306 370

298 264

287 439

275 429

262 708

249 792

236 619

223 221

209 800

Мъже

149 177

144 975

139 560

133 678

127 531

121 377

115 175

108 899

102 606

Жени

157 193

153 289

147 879

141 751

135 177

128 415

121 444

114 322

107 194

СПИСЪК НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПОДРЕДЕНИ ПО АЗБУЧЕН РЕД, НАСЕЛЕНИЕ
И ПЛОЩ НА ЗЕМЛИЩАТА ИМ
Население

Площ на
землището
(в км2)

Бело поле

559

2,584

Бистрица

90

171,498

Населено място

Население

Площ на
землището
(в км2)

Изгрев

576

6,306

Клисура

28

19,136

Населено място

19

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Благоевград

68 679

28,909

Лешко

197

43,427

Бучино

88

15,929

Лисия

11

25,808

Българчево

320

12,072

Логодаш

274

31,155

Габрово

36

24,261

Марулево

43

25,960

Горно Хърсово

78

26,442

Мощанец

68

4,872

Дебочица

15

14,955

Обел

26

16,747

Делвино

56

6,912

Падеш

563

35,852

Дренково

91

24,517

Покровник

791

18,609

Дъбрава

103

13,551

Рилци

815

4,854

Еленово

189

3,878

Селище

292

13,940

Зелендол

180

7,044

Церово

657

20,900

Таблица 4: Население/Източник НСИ

Видно от горната таблица, намаляването на населението на община Благоевград
е един от възможните силно неблагоприятни фактори за бъдещото й развитие.
Тенденцията ще доведе до ограничаването на работната сила и възпроизводствения
потенциал на общината в дългосрочен период. Селското население в общината към
2019 г. е едва 8,21 % от населението на общината, което е значително по-ниско от
средното за страната – 26,27 %. Не се наблюдават резки промени в половия състав на
населението. Жените преобладават по брой над мъжете 39 071 към 35 754, което се
дължи главно на по-ниската смъртност, като е налично равновесие между половете в
детеродна възраст.
Видно от таблицата, раждаемостта за 2019 г., е по-ниска в сравнение със
смъртността, поради което е наличен отрицателен прираст в размер на - 131 лица, но по
сериозен проблем представлява механичния прираст. По данни на НСИ за 2019 г.
механичния прираст за община Благоевград е отрицателен – заселени общо 1883 души,
изселени общо 2265 души, което представлява намаляване на населението с 373 души,
в следствие на миграционни процеси.
Емигрирането на млади и високо образовани хора има икономически и социални
последици за бъдещото развитие на общината. Емиграцията оказва негативен ефект
върху възпроизводството на населението, тъй като чрез “износа” на жени във фертилна
възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за
следващите 10-15 г., но и за много по-дълъг период от време – 40-50 години. Мотивите
за емиграция се свързват основно с осигуряването на трудова заетост, по-високи
доходи, жизнен стандарт и стремежът да се живее в по-добра градска среда. Тази
мотивация се допълва и от стремежа за образователна и професионална реализация. От
друга страна това е тенденция, която може лесно да се обърне в случай, че се изберат
правилните политики и мерки, с които общината да стане достатъчно привлекателна и
конкурентна.
За справяне с това предизвикателство местната власт има два основни
механизма:
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да положи усилия за качествено образование и квалификация на всички
лица под 20-годишна възраст и за създаване на възможности за (пре)квалификация и
учене през целия живот на цялото трудоспособно население, независимо от
етническата и религиозната принадлежност, местоживеенето и социалния произход на
своите граждани, както и за подобряване на здравния статус и достъпа до качествено
здравеопазване на всички свои граждани. По този начин общината ще може да
активира и да включи в местната икономика повече лица, които в момента са извън
пазара на труда или безработни, да увеличи дела на лицата във високодоходни
професии и да увеличи производителността на труда;
да
положи
усилия
за
привличане
на
необходимите
й
висококвалифицирани специалисти от страната, от други страни – членки на ЕС и от
трети страни.
Извод:
Обезлюдяването и застаряването на населението е тенденция за цялата страна и
община Благоевград не прави изключение. Но основният проблем пред общината е
механичната миграция, която близо 3 пъти по-бързо стопява населението в
работоспособна възраст. От сега следва да се предвидят действия и политики, които
да подкрепят конкуретността и привлекателността на общината, за да се обърнат
миграционните процеси.
1.3.2 Здравна мрежа
На територията на община Благоевград има адекватно организирана система за
здравно обслужване на населението с обновяваща се материално-техническа база и
квалифицирани кадри. Системата обхваща следните сектори:
• Извънболнична медицинска помощ (първина и специализирана);
• Болнична медицинска помощ;
• Стоматологично обслужване;
• Хигиенно – епидемиологичен контрол.
Извънболничната медицинска помощ в община Благоевград към 31.06.2012 г. е
представена от 42 практики в града за ПИМП и 4 групови; специализирана ИМП от 106
и 7 групови практики; дентална ПИМП – 80, групови практики 9, СИДП – 3. Общината
има разкрити 2 бр. Медико-дентални центъра по ЗЛЗ.
Четирите областни болници за онкологични, кожно-венерически, пневмофтизиатрични и за психични заболявания със стационар с общо 273 легла осигуряват
специализирани медицински услуги на жителите на региона.
„МБАЛ – Благоевград“ е най-голямото болнично заведение в общината. В нея се
предоставя стационарна и консултативна помощ, насочена към диагностика и активно
лечение, възстановяване на здравето. Лечебното заведение е кадрово осигурено, като
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заетият персонал е 573 души, от които: висш медицински персонал – 128 души, висш
немедицински персонал – 10 души, медицински специалисти – 251 (сестри, лаборанти,
рехабилитатори и др.), санитари и друг персонал – 184 души. Сградата на „МБАЛ –
Благоевград“ включва 10 павилиона и сгради, като сградният фонд е морално и
физически остарял и 75 % от него се нуждае от основен и текущ ремонт. Част от
наличната медицинска апаратура също е морално остаряла и амортизирана.
Второто голямо лечебно заведение е Специализираната болница за активно
лечение по онкология (СБАЛО) „Св. Мина“ ЕООД. Болничното заведение предлага
широка диспансерна дейност, също и профилактична и медико – диагностична
дейности.
„Център за психично здраве Благоевград“ ЕООД е третата голяма болница,
където се осъществява спешна психиатрична помощ, диагностика лечение на деца с
психични разстройства, периодични наблюдения и консултации, домашен патронаж,
психотерапия и психо – социална рехабилитация и психологична експертна дейност.
Заведението разполага със 110 легла.
“Многопрофилна болница за активно лечение ПУЛС” АД е най-новата
многопрофилна болница в Благоевградска област. Болницата и медицинския център са
разположени на осем етажа, като сградата е построена през 2008 г. Има отделения по:
Неврология,
Кардиология,
Гастроентерология,
Хирургия,
Очни
болести,
Анестезиология и интензивно лечение, както и Ортопедично и травматологично
отделение. Болницата разполага с модерна медицинска техника като ядрено – магнитен
резонанс, спирален аксиолен компютърен помограф и др. Болницата предлага
висококвалифицирани медицински услуги и
разполага с луксозно оборудвани
болнични стаи с общо 86 легла. Персоналът на болницата е 82 души, като всички 21
лекари са с признати специалности.
Разпределението на лекарите по специалности в Благоевградска област е представено в
долната таблица:
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА
31.12.2019 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ

Област

Общо
лекари

Вътрешни
болести

Благоевгра
д

901

34

Акушергинеколози

55

ПневмоКардиолоз
логия и
и
фтизиатри
я
46

ОториноОфталмо
ларинголоз Невролози
-лози
и

29

18

42

17

Психиатр
и

18

Педиатри

Хирурзи

Ортопедотравматолози

Уролози

Инфекционисти

73

51

42

13

10

Физикална
терапия и
рехабилитац
ия

Лабораторн
и лекари

Oбщопракт
и-куващи

22

19

178

Кожни и
Рентгено
венерическ
-лози
и болести

10

27

Други
Неразпре
специалност
-делени
и
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188

9

-

Община

лекар

лекар по
дентална
медицина

Благоевград

46

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 5: Лекари/Източник НСИ

Общопрактикуващите лекари в община Благоевград са 46.
Първичната здравна помощ е струпана в гр. Благоевград. Специализираната
извънболнична медицинска помощ на територията на Благоевградска община се
осъществява предимно от индивидуални практики. Груповите практики са малко на
брой. Реформите в системата на здравеопазването през последните години и
поетапното намаляване на бюджета за здравни грижи, водят до редица негативни
въздействия върху качественото здравно обслужване на населението. Найсъществените затруднения са свързани с:
•
недостиг на финансови средства за осигуряване на задължителен минимален
обем медицински грижи;
•

осигуряване на кадрова обезпеченост;

•

липса на общопрактикуващи лекари в селата.

През 2020 г. Благоевградска община бе сред най-засегнатите от COVID-19, което
доведе до претоварване на Инфекциозно отделение, а по време на втората вълна на
заболяването се наложи болните в отделение „Вътрешни болести“ да бъдат преместени
в отделение УНГ, за да се освободи достатъчно място за лечение на постъпилите с
коронавирус. Необходимостта от тестиране с PCR тестове на постъпили за лечение и
операции без декларирани симптоми за корона вирус, както и лечението на
здравнонеосигурени лица с това заболяване, става за сметка на бюджета на болницата и
увеличава задлъжняването й – средно по 15-20 000 лв. месечно струва лечението на
здравнонеосигурени лица, което не се поема от МТСП. Най-тежкият проблем, обаче, е
кадровото осигуряване на болницата. В повечето отделения лекарите работят до
изнемогване, а Педиатричното отделение е заплашено от закриване поради недостиг на
лекари. Сериозен е дефицитът и на медицински сестри и лаборанти.
Нормалното функциониране на общинска болница е от жизнено важно значение
за всички хора в общината със средни и по-ниски доходи, особено за ромите, жителите
на селата и пенсионерите.
1.3.3 Образование
Системата на училищното и предучилищното образование на територията на
община Благоевград включва следните институции, в които се провежда
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образователно-възпитателен процес и извънкласни дейности с деца и ученици: ясли,
детски градини, училища и обслужващи звена.
На територията на община Благоевград има 6 детски ясли:

Детски ясли (ДЯ)

Брой места

ДЯ № 2“Радост“

88

ДЯ № 3 „Славей“

88

ДЯ № 5 „Конче
вихрогонче“

88

ДЯ № 9 ”Лебедче“

88

ДЯ № 10 „Макове“

88

ДЯ № 12 „Кокиче“

120

На територията на Община Благоевград има 13 общински детски градини с
филиали в близките населени места (с. Зелен дол, с. Рилци, с. Покровник, с. Изгрев, с.
Церово) и в града.
Наименование на детската градина
ДГ "Синчец"
ДГ "Детски Свят"
ДГ "Усмивка"
ДГ "Първи юни"
ДГ № 1 "Ведрица"
ДГ № 2 "Света Богородица"
ДГ № 3 "Детелини"
ДГ № 4 "Роса"
ДГ № 6 "Щастливо детство"
ДГ № 8 "Вечерница"
ДГ № 10 "Мак"
ДГ № 11 "Здравец"
ДГ № 12 "Алени макове"
Общо за общината: 13

Брой деца
3- / 4- годишни
5- / 6- годишни
63
71
109
93
71
83
94
106
105
107
170
158
97
110
94
102
133
125
125
85
58
107
73
78
105
124
1297
1349
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На територията на Община Благоевград има 17 неспециализирани училища, от
които 15 общински, основни, средни училища и гимназии, 2 държавни гимназии (ПГИ
,,Иван Илиев“, ПГСАГ „Васил Левски“), 1 специализирано училище – ЦСОП „Св. П.
Хилендарски“ с държавно финансиране, 3 обслужващи звена (ЦПЛР-ЦЛТРДБ, ЦПЛРОбщинско общежитие, РЦПППО).
Наименование на училището

II ОУ “Димитър Благоев“
III ОУ „Димитър Талев“
IV ОУ „Димчо Дебелянов“
IX ОУ „П. К. Яворов“
XI ОУ „Христо Ботев“
V СУ „Георги Измирлиев“
СУ „Иван Вазов“
VII СУ „Кузман Шапкарев“
VIII СУ „Арсени Костенцев“
СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“
ЕГ „Акад. Л. Стоянов“
ПМГ „Акад. С. Корольов“
НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
БПГ,,Ичко Бойчев“
ПГТЛП „Гоце Делчев”
ПГСАГ „Васил Левски“
ПГИ „Иван Илиев“
ЦСОП „Св. П. Хилендарски“
Общински: 15
Държавни: 3
Общо за общината: 18

Общ брой
Ученици
528
782
261
129
371
436
444
888
716
505
795
869
621
253
200
391
548
109

Кадрово осигуряване
Педагогически Непедагогически
персонал
персонал
47
8
56,5
16
35
5
18,5
8,5
39
10
36,5
8
44,5
13
79
16
61
13,5
50
14
59,5
13.5
66,5
12
56,5
12
23,5
7
20,5
6
33
13,5
47,5
12,5
21
9

През изминалите години в общината Благоевград се наблюдават няколко
положителни тенденции:
- нараства делът на децата, обхванати в детски градини и в предучилищно
образование;
- нараства делът на децата, записани в и завършващи начално и основно
образование (през 2016/2017 г. коефициентът на записваемост на децата в V-VІІ
клас е бил 84.1% при 78.2% средно за страната);
- нараства делът на учениците в двете степени на средно образование;
- постепенно нараства делът на ромските деца, завършващи основно и
продължаващи образованието си;
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- в почти всички детски градини и училища на територията на града учат и
ромски деца. Сегрегирани са само ДГ № 11 „Здравец“, в която се възпитават и
социализират предимно децата от най-бедните семейства от ромските махали
„Предел“ и „Стара махала“, и IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“, в което част от
учениците са роми от най-бедните семейства от посочените две махали. В
останалите основни и средни училища, както и в НХГ „Св. Св. Кирил и
Методий“ има записани и ученици от ромски произход, в професионалните
гимназии делът на учениците от ромски произход също е висок.
Информация за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование и за обслужващите звена:
Детски градини
Детските градини на територията на община Благоевград са 13, като четири от
тях имат и яслени групи („Синчец“, „Детски свят“, „Усмивка“ с по една яслена група и
„Първи юни“ с две яслени групи). Четири детски градини управляват филиали в сгради
в селата Зелен дол, Рилци, Покровник, Церово и Изгрев. Седем детски градини имат и
филиали на територията на гр. Благоевград, част от които разположени в жилищни
сгради.
Едно училище предлага една група предучилищно образование (за 6-годишни
деца).
Част от детските градини предлагат допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие срещу заплащане по желание на родителите. Една детска градина за
първи път предлага занимания по учебния предмет „Религия“, като разходите за
възнаграждението на учителя се поемат от бюджета на общината.
Екипите на детските градини активно участват в различни програми и проекти
на МОН и други институции вкл. по Еразъм.
Училища
На територията на община Благоевград училищата са единствено в града.
Образователната инфраструктура включва 5 основни училища, 5 средни училища, в три
от които се осъществява обучение на ученици в гимназиална степен в профилирана
подготовка (чуждоезиков профил, предприемачески профил, технологичен профил,
профил софтуерни и хардуерни науки) и професионална подготовка (специалност
„Графичен дизайн“). Пет от училищата са средищни училища.
Гимназиите на територията на Благоевград са 7, като три от тях са профилирани
гимназии. ЕГ „Академик Людмил Стоянов“ с профил чуждоезиков, ПМГ „Акад. Сергей
Корольов“ с математически профил, профил природни науки, профил софтуерни и
хардуерни науки, и НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ с профил хуманитарен,
обществени науки, предприемачески, изобразително изкуство, музика. Училищата
обучават ученици от цялата област Благоевград и от съседната област Кюстендил. 4 са
професионалните гимназии на територията на Благоевград. Две от професионалните
гимназии – БПГ „Ичко Бойчев“ и ПГТЛП „Гоце Делчев“ са общински училища. БПГ
„Ичко Бойчев“ предлага обучение по приоритетна за пазара на труда специалност
„Машини и системи с ЦПУ“, както и обучение по компютърна техника и технологии,
електрообзавеждане на производството, електродомакинска техника, автомобилна

26

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
мехатроника. ПГТЛП „Гоце Делчев“ предлага специалностите „Асистент на лекар по
дентална медицина“, „Рекламна графика“, „Кетъринг“, „Организация на туризма и
свободното време“, „Фризьорство“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“,
„Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“. Училището обучава в изнесени
паралелки ученици от XI и XII клас в ЦСОП включително в приоритетната за пазара на
труда специалност „Производство на облекла от текстил“. ПГТЛП е и единственото
общинско училище, което предлага на учениците си общежитие.
Двете държавни професионални гимназии на територията на Благоевград
успешно привличат ученици от други общини в Благоевградска област. ПГИ „Иван
Илиев“ предлага обучение в специалностите „Икономическа информатика“, „Бизнес
администрация“, „Оперативно счетоводство“, „Банково дело“, „Икономика и
мениджмънт“. ПГСАГ „Васил Левски“ обучава ученици в специалностите
„Строителство и архитектура“, „Транспортно строителство“, „Геодезия“, „Водно
строителство“, „Архитектурна реставрация“, „Строител на пътища, магистрали и
съоръжения към тях“.
В Благоевград е един от трите Центъра за специална образователна подкрепа на
територията на Благоевградска област. Центърът за образователна подкрепа „Св.
Паисий Хилендарски“ осигурява обучението на ученици от петте основни училища, от
три средни училища и от ПГТЛП „Гоце Делчев“.
Обслужващи звена
В Благоевград се намира Регионалният център за подкрепа на процеса на
приобщаващо образование – специализирано обслужващо звено на Министерство на
образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо
образование в област Благоевград. РЦПППО координира дейностите във връзка с
оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални
образователни потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно
развитие; координира с детските градини и училищата, където няма възможност за
формиране на екип за подкрепа за личностното развитие, осигуряването на ресурсни
учители и други педагогически специалисти; извършва оценка на индивидуалните
потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез
регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности.
Друго обслужващо звено на територията на община Благоевград е Центърът за
подкрепа за личностно развитие-Център за личностно и творческо развитие на децата
на Благоевград. Центърът предлага постоянни и временни занимания по направленията
изкуства и наука и технологии на 1175 деца и ученици за учебната 2020/2021 г.
Единственото общинско общежитие настанява 198 ученици от VIII до XII клас в
общинските и държавните училища на територията на община Благоевград.
Тъй като единствените училища са в град Благоевград, Общината осигурява
транспорта на учениците от съседните населени места до съответните училища, в които
се обучават. От безплатния транспорт се възползват включително ученици от
професионалните гимназии с държавно финансиране. В изпълнение на Плана за
интеграция на ромите Община Благоевград осъществява и транспорта на учениците от
ромски произход до по-отдалечените училища, в които се обучават.
Към момента дейност „Други дейности по образованието“ поддържа 13 автобуса за
превоз на ученици.
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По данни от изследването на ромските махали от 2017 г. четири пети от децата
на 7-18 години учат (372 деца); 9% са отпаднали от училище (43 деца), а за 66 деца
(14%) няма данни.
По данни от изследването от 2020 г. ромските родители на 82% от децата на
възраст 7-15 години твърдят, че децата им ходят редовно на училище. Проблем е, че
делът на продължаващите обучението си в средните училища ромски деца от
относително по-бедните семейства рязко спада – по-малко от половината (43%)
продължават да учат. Така въпреки нарастването на дела на ромските деца,
завършващи първа или втора степен на средното образование през последните години,
той остава значително по-нисък в сравнение с дела на завършващите средно
образование етнически българи (и български турци), което води до разширяване на
социалните неравенства между големите етнически групи и нарастване на риска от
етнизация на социалните проблеми.
По данни от изследването от 2020 г., само 12% от ромите в бедните части на
ромските махали в Благоевград имат завършено средно и по-високо образование, а с
основно образование са една трета от възрастните. Още една трета са с начално или пониско образование. Почти една четвърт са неграмотни. Нискограмотните и
неграмотните родители обикновено не са в състояние да мотивират децата си да учат.
По данни на образователни експерти и членове на Местната активна група някои от
тези родители са склонни да неглижират редовното посещение на училище, участието
на децата в извънкласни занимания и усвояването на учебния материал.
Община Благоевград има реализирани инвестиционни проекти в сферата на
образованието.
По ОПРР 2014 -2020 г. беше изпълнен проект „Инвестиции в подобряване
качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“,
Договор № BG16RFOP001-3.002-0030-C01/12.12.2016 г.,с реализирането на който бяха
осигурени съвременни условия за обучение на учениците чрез разширяване и
модернизиране на материалната база, с което се осигури и възможност за целодневна
организация на учебния процес. Изградена е пристройка към съществуващата сграда на
гимназията, в която са обособени кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен
салон за нуждите на учениците. Проектът дава възможност по време на учебния процес
учениците да придобият професионални компетенции в реални трудови условия, което
улеснява реализацията им на трудовия пазар и увеличава интереса към учебното
заведение.
По ОПРР 2014-2020 г. се изпълнява проект „Обновяване и модернизация на
образователната инфраструктура в Благоевград”, Договор № BG16RFOP001-1.0080009-C01/13.02.2018 г., чрез който е осигурена модерна, функционална, здравословна,
енергийно ефективна и достъпна среда на образователната инфраструктура в
Благоевград, чрез ремонт, обновяване и модернизация на три училища - НХГ "Св. св.
Кирил и Методий", Трето ОУ "Димитър Талев" и Пето СУ "Георги Измирлиев" и една
детска градина - ДГ № 8 "Вечерница". В допълнение към НХГ "Св. св. Кирил и
Методий" ще има изграден физкултурен салон, и към ДГ № 8 "Вечерница" се изгради
нова сграда за целодневна грижа на деца.
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В Благоевград се намират и два от най-проспериращите университети в страната
– Югозападен университет “Неофит Рилски” и Американски университет в България,
които подготвят над 15 000 студента и осъществяват разнообразни дейности в
образователната сфера.
Югозападният университет "Неофит Рилски" е държавен университет, който
предлага обучение на български и английски език в 67 бакалавърски, 86 магистърски
програми и 43 научни специалности (докторски програми). Със своята 36-годишна
история Югозападен университет "Неофит Рилски" е завоювал своето място в научното
и образователно пространство на България и Югоизточна Европа.
Основни звена на ЮЗУ „Неофит Рилски“ са :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуства
Технически факултет

В университета има повече от 800 преподаватели - професори, доценти, доктори
на науките и асистенти, които осигуряват съвременно обучение в областта на
научноизследователската, художественотворческата и спортната дейности в духа на
българските образователни и научни традиции и европейски стандарти. Студентите в
ЮЗУ получават своите знания в различни направления на науката, като 700 от тях
идват от Гърция, Турция, Кипър, Сърбия, Албания, Молдова, Украйна, Русия, Япония,
Пакистан, Йемен и др. Университетът осигурява възможност за настаняване на своите
студенти в 2 реновирани общежития с 3 студентски стола и библиотека с повече от 200
000 тома литература, електронна читалня с достъп до база данни EBSCO Publishing,
Science Direct, SCOPUS, Benham Sciece, ProQuest Central. Центърът за кариерно
развитие предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на
възпитаниците на ЮЗУ "Неофит Рилски" и подпомага както студентите, така и
завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на
труда.
Югозападният университет "Неофит Рилски" активно осъществява
научноизследователска дейност, финансирана от програми за европейско териториално
сътрудничество "Гърция-България" и "България-Македония", Шеста и седма рамкова
програма, Фонд "Научни изследвания", Световната банка, Фондация "Отворено
общество", CEEPUS, DAAD, DAPHNE III, INTAS, COST, Програма "Развитие на
човешките ресурси" и Програма "Учене през целия живот".
Американският университет – Благоевград (АУБ) е основан през 1991 със
съдействието на правителството на Република България и правителството на САЩ с
цел да образова граждани, способни да посрещнат предизвикателствата на прехода в
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Югоизточна Европа и да изградят общества, формирани върху принципите на
демокрация, частната стопанска инициатива, гражданската отговорност и толерантност
към различните култури. Американският университет в България води всички
български университети по отношение на заетостта на завършилите и доходите, които
те печелят, според национална класация, оповестена от Българското министерство на
образованието през ноември 2010 г. Университетът следва традиционния американски
модел на образование . Обучението се отличава с индивидуално отношение в малки
групи (средно 23 студента в час), близък контакт с преподавателите в клас; в офисите
им, когато има часове за съвети и дискусии със студенти, както и в неформална
обстановка. Повече от половината студенти завършват АУБ с две специалности, докато
други предпочитат една специалност в комбинация с подспециалност, избирайки
между 13-те дисциплини, които предлага АУБ.
В университета работят 79 преподавателя от 15 държави. Професорите в АУБ са
получили своите дипломи от престижни университети, като Харвард, Принстън, Дюк и
др. АУБ тясно си сътрудничи с университети в България и чужбина. Студентите на
университета могат да прекарат един семестър или една година в един от стотиците
университети в САЩ чрез програмата за обмен International Student Exchange Program
(ISEP). В Европа АУБ си партнира с програмата „Еразъм” и има договор за
сътрудничество с повече от 50 институции.
Бакалавърски програми
АУБ предлага бакалавърски програми в девет специалности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Бизнес администрация
Компютърни науки
Икономика
Европеистика
История и цивилизации
Информационни системи
Журналистика и масови комуникации
Литература*
Математика
Политически науки и международни отношения
Интердисциплинарна специалност по индивидуален учебен план*

* Специалности, акредитирани само в САЩ, за които се получава само
американска диплома.
Магистърски програми
Университетът предлага магистърска програма за ръководни кадри от
2003. Обучението се провежда в Центъра за образование и култура „Илиев” на АУБ в
София. Обучението е на английски език и е фокусирано върху реални, стратегически и
оперативни проблеми на съвременния бизнес. Програмата е с продължителност 4
семестъра в рамките на 16 месеца (януари-април), като в началото на всеки семестър
студентите имат една пълна учебна седмица, след което следват 6 съботно-неделни
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сесии. Организирана по този начин, тя позволява на работещите мениджъри да получат
международно-признато бизнес образование без да се откъсват от служебните си
ангажименти.
Следдипломни квалификации и курсове
Университетът предлага широк спектър от съвременни обучения и
квалификации, които непрекъснато се обогатяват. В момента се провеждат: обучение
на правителствено ниво за участие в европейски програми, бизнес, предприемачество,
курсове по компютърна грамотност и по английски език. По-голямата част от
обученията се провеждат в Центъра за образование и култура „Илиев” на АУБ, София.
Центърът за подготовка по английски език в Благоевград предлага курсове по
английски език на всички нива и за всякакви възрастови групи. Центърът е също така
сертифициран за провеждането на тестовете TOEFL и SAT.
1.3.4 Социални услуги
Община Благоевград разработва и изпълнява интегрирани политики за подкрепа
на хората в риск, с увреждания и старите хора на територията на общината, като
комбинира ресурсите и координира дейности в сферата на социалното подпомагане,
образование, здравеопазване, политики на пазара на труда. Ключовите приоритетни
направления в сектора са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на
рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните
социални проблеми на жителите на общината. В широк контекст, политиките на
социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат
нужда от подкрепа.
На общинско ниво социалните дейности се извършват от:
• Община Благоевград – Кмет и Общински съвет. Те формират и изпълняват
общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и
предоставят социални услуги, договарят предоставянето на социални услуги с
външни доставчици, контролират тяхното качество;
• Доставчици на социални услуги – Община Благоевград, както и вписаните в
регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани
по Търговския закон и юридически лица;
• ДСП изпълнява държавната социална политика и обслужва населението от
общината в областта на социалното подпомагане, съгласно нормативната база
приета за страната, управлява случаите на хора в риск и в частност – насочва
потребителите към социалните услуги, изпълнявани като държавно-делегирана
дейност;
• Обществен съвет за социално подпомагане – функциите му са регламентирани в
чл. 35 от ЗСП;
• Съвет по въпросите на социалните услуги в община Благоевград, съгласно
Закона за социалните услуги;
• Местни общности и техните представители – НПО, местни организации, клубове
и представители на рисковите групи.
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На територията на община Благоевград се предоставят следните 20 социални
услуги, делегирани от държавата дейности, които осигуряват подкрепа за деца,
пълнолетни с увреждания и стари хора:
Дом за пълнолетни лица с деменция “Свети Мина” – капацитет 50 места.
Потребителите получават 24 часова грижа, включваща комплекс от социални услуги,
съобразени с индивидуалните нужди.
Дом за стари хора – капацитет 87 места. Потребителите получават 24 часова грижа,
включваща комплекс от социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности и
желания. Осигурени са възможности за предоставяне на битови услуги, здравни грижи,
организиране на свободното време и личните контакти на домуващите.
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – капацитет 15 места.
Предоставя комплекс от социални услуги за деца в среда, близка до семейната.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – три
Центъра с общ капацитет 42 места. Предоставя комплекс от социални услуги за деца и
младежи с увреждания в среда, близка до семейната.
Дневен център за деца и младежи с увреждания “Зорница” - капацитет 36 места.
Посещава се от деца и младежи с умерена, тежка и дълбока степен на интелектуална
недостатъчност. Работи се в три групи, съобразно възрастта и степента на увреждане.
Центърът разполага със зала за рехабилитация и психомоторика, логопедичен кабинет
и собствен транспорт.
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Зорница” – капацитет 20 места.
Предоставя условия за задоволяване на ежедневни, образователни и рехабилитационни
потребности, както и помощ за организиране на свободното време и лични контакти на
потребителите. Основните дейности са терапевтични и обучителни, функционална и
занимателна трудотерапия, медицинска и социална рехабилитация.
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – психо-социални услуги –
капацитет 25 места. Потребителите са хора с психична болест. Центърът предлага
комплекс от социални услуги в общността, свързани с предоставяне на храна, помощ
при организиране на свободното време и лични контакти. Дейностите в центъра целят
възстановяване и развиване на умения за самостоятелно справяне с ежедневни нужди и
ограничаване на социалната изолация.
Защитено жилище за лица с психични заболявания – капацитет 8 места. Услугата е
насочена към хора с психични разстройства, живели в специализирана институция или
застрашени от постъпване в такава, но с реален шанс за интеграция. В Защитеното
жилище са създадени условия за пълноценен и сравнително самостоятелен начин на
живот в среда, близка до семейната. Изпълняват се дейности, насочени към развиване
на умения за самостоятелно справяне с ежедневни нужди и придобиване на трудови
навици.
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – две Защитени жилища с общ
капацитет 16 места. Потребителите на услугата са хора с лека умствена изостаналост,
прекарали част от живота си в специализирани институции, но имащи реален шанс за
интеграция, както и такива, застрашени от постъпване в институция.
Дневен център за стари хора – капацитет 36 места. Потребителите на услугата са над
65 годишни жители на Благоевград. В Центъра са създадени условия за цялостно
обслужване през деня, свързано с предоставяне на храна, организиране на свободното
време. Развити са дейностите: занимания по интереси, организиране на индивидуални и
групови консултации със специалисти, административни услуги, организиране на летен
отдих, честване на лични празници.
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Център за временно настаняване – капацитет 10 места. Услугата е предназначена за
бездомни лица и може да се ползва за срок не повече от 3 месеца в рамките на
календарна година.
Домашен социален патронаж – капацитет 310 места. Обслужват се хора в пенсионна
възраст, хора с увреждания. С предимство за прием се ползват самотните
възрастни хора, ветераните от войните, военноинвалидите и хората с трайно намалена
работоспособност над 71%.
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – капацитет 20 места.
Осигурява подкрепа за деца в риск ( в това число отпаднали или в риск от отпадане от
училище), помощ за професионално ориентиране.
Центъра за обществена подкрепа – капацитет 20 места, осигурява консултативни
услуги за деца и семейства.
Преходно жилище - капацитет 6 места. Настанените деца и младежи са на възраст от
12 до 18 години. Осигурява 24-часова грижа в среда, близка до семейната.
Обществена трапезария – капацитет 150 места.
Асистентска подкрепа – капацитет 152 места; специализирана социална услуга, която
включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване,
изпълнение на ежедневни и домакински дейности, комуникация.
За изминалия програмен период община Благоевград е изпълнила по ОПРР
следните проекти:
• Проект „Социална инфраструктура за услуги за деца“ - Договор №
BG16RFOP001-5.001-0027-C01/30.01.2018 г., в рамките на който бяха осигурена
подходяща и ефективна социална инфраструктура за развитие на три нови социални
услуги в Община Благоевград – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени
увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа.
• Проект: „Резидентни услуги за деца и младежи“ - Договор №BG16RFOP0015.001-0051-C01/02.05.2018 г., чрез, който е осигурена подходяща и ефективна социална
инфраструктура за развиване на две нови социални услуги в общността в Община
Благоевград (Преходно жилище и Наблюдавано жилище).
Териториално разпределение в общината
Основната част от разкритите социални услуги са съсредоточени в общинския
център –Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, Дневен център за
възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания. До част от прилежащите
села достигат само някои от услугите: в ограничен обем – Домашен социален
патронаж, Обществена трапезария, Асистентска подкрепа. Прилагането на Механизма
за личната помощ, съгласно Закона за личната помощ се прилага за всички населени
места в общината без изключение.
Жилищни условия
Общинският жилищен фонд разполага с общо 662 жилища, от които 183 са
изградени по проект „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон“, Договор
№ BG16RFOP001-1.008-0002-C01/21.11.2016 г. В рамките на проекта са изградени
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално
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слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, както и са
осигурени допълващи социални услуги за наемателите (образование, заетост,
здравеопазване, социално приобщаване). Чрез реализацията му е разработен устойчив и
интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на горепосочените групи, чрез
осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на
предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им
приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.

1.4 Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
1.4.1 Пътна мрежа
През територията на общината минават европейският транспортен коридор No 4 от
Северозападна Европа към Гърция и жп линията „София – Солун – Атина“. Западно от
територията на гр. Благоевград преминава първокласен път No 1 „Видин –София –
Кулата“, който е част от път Е-79, главната напречна артерия на България и
основна връзка на столицата и страната с Гърция, пътната отсечка е част от европейски
транспортен коридор No 4. На 100 км разстояние е и европейският коридор № 8 по
международен път Е-80. Най-близките летища са в София (110 км) и Солун (200 км).
Проект с национално значение на територията на общината в национален етап на
изпълнение е АМ „Струма“. Наличието на АМ по направлението на европейски
коридор №4 е важен фактор за увеличаването на БВП на всяко населено място,
прилежащо и обслужвано от нея.
Дължината на четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината е 132 км.
Общата дължина на улиците от първостепенната улична мрежа е 54,625 км, а
плътността й спрямо територията на града е 5,57 км2.
През града преминава железопътна линия, която го разделя на северна и южна част,
като така са обособени две транспортни мрежи на пътната улична мрежа (северна и
южна).
За облекчаване на тафика по уличната мрежа са изградени и се поддържат 7 броя
светлинно регулирани кръстовища и 6 броя кръстовища с кръгово движение на възлови
пътни артерии в града.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

светлинно регулирани кръстовища:

Бул. „Св. Димитър Солунски“ – ул. „Иван Михайлов“
Бул. „Св. Димитър Солунски“ – бул. „Св. св. Кирил и Методий“
Ул. „Илинден“ – бул. „Св. св. Кирил и Методий“
Ул. „Братя Миладинови“ – ул. „Митрополит Борис“
Ул. „Митрополит Борис“ – ул. „Трети март“
Ул. „Славянска“ – ул. „Александър Фон Хумболт“
Ул. „Яне Сандански“ – ул. „Броди“ в кв. Струмско.
•

6 кръстовища с кръгово движение:

1. Ул. „14-ти полк“ – ул. „Александър Стамболийски“ – ул. „Джеймс Баучер“;
2. Ул. „Владо Черноземски“ – ул. „Св. св. Кирил и Методий“;
3. Ул. „Владо Черноземски“ – ул. „Иван Михайлов“ – ул. „Сан Стефано“;
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4. Ул. „14-ти полк“ – ул. „Свобода“;
5. Ул. „Джеймс Баучер“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „д-р Христо Татарчев“ – ул.
„Владо Черноземски“;
6. ул. „Владо Черноземски“ – ул. „д-р Христо Татарчев“ – бул. „Джеймс Баучер“ –
бул. „Васил Левски“.
Масовият обществен градски транспорт може да се определи в две групи: автобусни
линии, обслужващи града (6 бр.) и автобусни линии, обслужващи близките до града
села (8 бр.). Градските линии № 1, 2 и 3 и 5 се движат на чести интервали през целия
ден, докато линии № 7 , 10 и 11, както и линиите до селата, се движат в определени
часове от деня и обслужват общо 86 автобусни спирки. Общественото транспортно
обслужване се извършва от две частни транспортни фирми – „Бистрица 96“ ООД и
„Струма 11“ ООД.
На територията на града са изградени 6 велосипедни алеи с обща дължина от 7 807
метра, по следните улици и булеварди:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

велосипедна алея от ул. „Броди” до бул. „Пейо Яворов“ с дължина 524 метра
велосипедна алея от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Симеон Радев“ с дължина
724 метра
велосипедна алея по ул. „Преслав“ с дължина 401 метра
велосипедна алея по „Алея на здравето“ с дължина 2 430 метра
велосипедна алея по парк „Даме Груев“, разположена успоредно на р. Бистрица
с дължина 628 метра
велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски”, ул. „Даме Груев”,
бул. „Васил Левски”, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак”) и от
ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов” с обща дължина 3 100 метра

За подобряване на свързаността на южните и северните квартали и преодоляване на
ограниченията, породени от разположението на ж.п. линиите в града предстои
изграждането на подлез към кв. „Грамада“, който да свързва ул. „Иван Гарванов“ към
бул. „св. Димитър Солунски“. Подлезът ще бъде изграден по проект „Интегриран
градски транспорт на гр. Благоевград“, финансиран по ОПРР 2014-2020. По проекта ще
бъде и внедрена електронна система за управление на трафика и система за
информиране на пътниците в реално време на територията на град Благоевград.
1.4.2 Водоснабдителна и канализационна мрежа
В община Блаоевград водоснабдяването на общинския център се осигурява от
няколко основни водоизточника: открити водохващания на р. Бистрица, открити
водохващания в местността „Чакалица” в Рила и от помпени станции на р. Струма и
р. Бистрица. Количеството на подаваната вода е променливо по години и през
различните годишни сезони. В периоди на безводие количеството на подаваната вода е
недостатъчно. При критично годишно безводие се отчита недостиг на вода, а
подаваната вода през този период от ПС „Струма“ и ПС „Бистрица“ носи риск за
отклонения от стандарта и качеството на водата и в недостатъчно количество. Над 80 %
от водопроводната мрежа е в експлоатация над 30 години и е изключително
амортизирана. По-голямата част отнаселените места в общината са водоснабдени.
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Пречистването на питейните води се извършва от пречиствателна станция, пусната
в експлоатация през 1994 г., която е амортизирана и с остаряла технология.
Общинският център и големите села са с 95% изградена канализация, а малките
села ползват септични ями. В самия град процентът на канализация е 97-98%, тъй като
в новите квартали все още мрежата не е изградена напълно.
Благоевград е със смесен тип канализационна система. Състоянието
на
съществуващата канализационна система е добро. През 2009 г. е въведена в
експлоатация ГПСОВ гр. Благоевград, която пречиства отпадъчните битови и
промишлени води на Благоевград и някои от околните селища. Обектът е включен в
списъка за Задължителен контрол през 2012 г. Екологичните ползи от реализацията на
ГПСОВ са: подобряване екологичното състояние на р. Бл. Бистрица; възстановяване на
рекреационните й възможности; ще се преустанови постъпването в р. Струма на
следните товари: 9120 кг/ден. БПК5 , 4275 кг/ден. НРВ, 1311 кг/ден. Амонячен азот и
256 кг/ден. общ фосфор; опазване чистотата на водите на р. Струма, която е
трансгранично водно течение. С изключение на гр.Благоевград всички населени места
в териториалния обхват са без изградени ПСОВ.

1.4.3 Телекомуникационната и съобщителна мрежа
Телекомуникационните мрежи в общината са добри и обхващат всички населени
места.
Мобилните телефонни услуги са представени от трите национални мобилни
оператора /А1, Теленор и Виваком/, които осигуряват покритие със сигнал на
територията на общината.
Осигуреният достъп до високоскоростен и свръхвисокоскоростен Интернет чрез
NGA инфраструктура има значително позитивно въздействие върху развитието на
бизнеса. Чрез възможността за бърз достъп и обмен на информация и идеи той улеснява
възприемането на новости, увеличава иновационния капацитет на бизнес
организациите и активизира иновационната им дейност. Той стимулира въвеждането на
нови и по-ефективни бизнес модели и стратегии и усъвършенстването на цялостната
организация и управление на дейностите. Това води до повишаване на степента на
адаптивност към пазарните изисквания, на гъвкавостта и ефективността на
производствените процеси и до усъвършенстване на търговските взаимоотношения.
Все по-голямо разпространение придобиват стратегиите масова къстамизация,
аутсорсинг, създаване на продуктови новости съвместно с потребителите (co-creation) и
др., които повишават конкурентоспособността на фирмите и подобряват стопанските
им резултати. Осигуреният достъп до високоскоростен и свръхвисокоскоростен
Интернет е от особено голямо значение за сферата на услугите. Той предизвика появата
на голям брой нови услуги във всички сектори и води до съществени промени в
начините на предоставянето им.
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО С БЪРЗ И СВРЪХБЪРЗ
ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП И В БЕЛИ И СИВИ ЗОНИ КЪМ 06.2018 Г

Община

ШЛИ 30+ mbps

ШЛИ 100+ mbps

Бяла зон

Сива зона

Благоевград

97.98%

99.29%

0.62%

2.48%

Към момента община Благоевград има осигурена свързаност към единната
електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация.
1.4.4 Енергийна мрежа
Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна
сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е
оразмерена за по-големи товари от сегашното потребление. Електрозахранването на
община Благоевград се осъществява от междусистемна подстанция 400/110 кV. 400киловолтовият електропровод между подстанция Благоевград и подстанция Солун е
връзката между енергийните системи на Република България и Република Гърция.
Подстанция “Благоевград” 400/110 kV се явява основен източник на електроенергия за
югозападната част на ЮЗР. От нея е изграден и междусистемен електропровод за
връзка с Р. Гърция. Електроснабдяването на гр. Благоевград не е добре обезпечено.
Електроенергийните източници - подстанция „Благоевград“ 400/110 кV и двата броя
подстанции 110/20 кV са разположени в южната и западна част на града. Двете
подстанции 110/20 кV не са с достатъчна мощност, за да покрият бъдещите нужди от
електроенергия.
Електроснабдяването на общината се осъществява от фирмата CEZ Груп.
Уличното осветление в населените места на общината е израдено. В селата
Падеш, Покровник, Логодаж и Зелен дол са подменени уличните осветителни тела с
енергийни ефективни LED осветители.
За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се
използват водна, вятърна и слънчева енергия, в зависимост от специфичните природни
условия за всеки район. Изградените мощности по възобновявани източници (ВИ) е
представена в долната таблица:
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ИЗГРАДЕНИ МОЩНОСТИ ПО ВИДОВЕ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Община

ВЕЦ
Мощност
МВт

ФтЕЦ
Мощност
МВт

Благоевград

9,3

0,1

ВяЕЦ
Мощност
МВт

БиоЕЦ
Мощност
МВт

ВИ
общо
брой

ВИ Общо
мощност
МВт

0,5

18

10

Плътност
МВт/1000км
2

16,04

Таблица 7 : Изградени общности по видове/Източник АУЕР/ИТСР

Видно от представената таблица, 93% от енергията идва от водноелектрически
централи, едва 1% от фотоволтаични и 5% от електрически централи на биомаса.
Въпреки, че за развитието на производството на електроенергия от възобновяеми
енергоизточници съществуват и редица ограничения, между които наличие на
защитени територии, защитени зони и природни местообитания, пътища на мигриращи
птици и висококатегорийни плодородни земи категорично може да се направи изводът,
че в общината не се използва достатъчно потенциала за усвояване на слънчевата
енергия.
Благоевград е газифициран. Захранването се осъществява от магистрален
преносен газопровод за Гърция. Връзката с градската мрежа се осъществява със
станцията в с. Покровник, със захранващ газопровод – 7,5 км. Предвидени са
разширения на мрежата, както в града, така и за бъдещите индустриални и други фирми
по ОУП. „Аресгаз“ ЕАД е дружество създадено с цел – изграждане и управление на
газоразпределителната мрежа на територията на регион „Запад” в България, с център
гр. Благоевград „Едноличен собственик на капитала на „Аресгаз“ЕАД.
Извод: Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява
захранването на всички селища в общината. Общината е газифицирана, а природният
газ е считан за един от най-екологичените и чисти източници на енергия. Замяната
на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляване на вредните
емисии и до подобряване състоянието на околната и жизнена среда. В общината не
се ползва напълно потенциала за усвояване на слънчевата енергия.
1.4.5 Сметосъбиране
Събраните отпадъци се транспортират за обезвреждането им на депа определени
с Решение № 804 на Министерски съвет. Генерираните твърди битови отпадъци в
община Благоевград се депонират в Клетка 1 на "Регионално сдружение за управление
на отпадъците - Благоевград", което са включени общините Благоевград, Симитли,
Рила, Кочериново и Бобошево.
Събирането и транспортирането на битовите отпадъци в община Благоевград се
извършва от общинска фирма „Биострой” ЕООД. За събиране на твърдите битови
отпадъци се използва смесена контейнерна система– със стационарни и сменяеми
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съдове. Община Благоевград е осигурила контейнери за разделно събиране на
битовите отпадъци от опаковки чрез поставяне на съдове за разделно събиране. Тази
дейност е възложена на „Еко Партнърс България“ АД от януари 2017 г.
По ОП „Околна среда 2014 -2020 г.“ община Благоевград стартира реализиране
на следните проекти в областта на оползотворяване на отпадъците:
Проект: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура
/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща
инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на
регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ
общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ - договор
№BG16M1OP002-2.002-0017-С01/23.04.2018 г. със срок за изпълнение м.юни 2021 г.
Основната му цел е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци на
територията на общините от РСУО–Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила,
Кочериново и Бобошево) чрез изграждане на компостираща инсталация за разделно
събрани биоразградими и/или зелените отпадъци и инсталация за предварително
третиране на смесено събрани битови отпадъци. По този начин ще се подпомага
постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в НПУО
за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци
до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за
увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50%
от образуваните битови отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на
двете инсталации ще допринесе за спазване на йерархията при управление на
отпадъците в региона.
Проект: “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно
събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците
на Регион Благоевград” - договор №BG16M1OP002-2.004-0001-C01/17.12.2018 г., чрез,
който се изгради анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци,
която ще обслужва общините от РСУО–Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила,
Кочериново и Бобошево) със срок за изпълнение м.октомври 2022 г. Проектът
допринася за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци,
насърчаване третирането, рециклирането и оползотворяването на биоразградимите
отпадъци по безопасен за околната среда начин.
В процес на изпълнение е проект „Рекултивация на общинското депо за
неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ - договор BG16M1OP0022.010-0042-C01, който цели изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на
общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград.
Площадката е разположена в границите на съществуващото депо за битови отпадъци. В
клетка 3 са депонирани стари битови отпадъци и са предепонирани, иззетите от клетки
1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация с цялата
си площ от 21,80 дка.
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1.5 Екологично състояние и рискове
Опазване качеството на атмосферния въздух (КАВ) е от изключителна важност,
тъй като пряко влияе върху човешкото здраве. В тази връзка основните замърсители в
атмосферния въздух, вредни за човешкото здраве, дефинирани като такива от
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) са следните: азотен диоксид, серен
диоксид, общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10), бензен, олово, кадмий, арсен,
полиароматни въглеводороди (ПАВ), толуол, стирол, амоняк, фенол и серовъглерод.
Следвайки Закона за опазване на околната среда, МОСВ е разработило Националната
система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осигурява своевременна и
достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите,
въздействащи върху нея, въз основа на която се правят анализи, оценки и прогнози за
обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни
въздействия. Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е.
определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в
атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа,
1 година), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни
въздействия върху здравето на населението и /или околната среда, като тези нива
следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат
превишавани. Контролът на територията на общината се извършва от РИОСВБлагоевград. През зимните месеци има локални замърсявания, причинени от
повишеното използване на въглища и дърва за отопление от местното население. В
близост до по-големите пътни артерии също се наблюдават локални замърсявания и
като цяло качеството на атмосферния въздух в общината не е добро. Това се се дължи
на неблагоприятни фактори като топографски особености и климатични условия,
влошаващи разсейването на локално емитираните замърсители и водещи до
регистрацията на високи концентрации. Неблагоприятните метеорологични условия
рефлектират силно върху ниско емитиращите източници - транспорт (с целогодишно
действие) и битово отопление (със сезонно действие и в пряка зависимост от
температурата на околната среда).
Анализът на данните показва че към 31.12.2018 г. нивата на контролираните
основни показатели за качеството на атмосферния въздух с изключение на ФПЧ10 са
под установените норми за опазване на човешкото здраве. През 2018 г. от АИСБлагоевград не е регистрирано нито едно превишение на средноденонощните,
средночасовите и средногодишните норми за показатели: азотен диоксид, серен
диоксид и озон. Броят на превишенията на праговите стойности на средноденонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10-50 μg/m3, надвишава допустима - ПС на
СДН за ФПЧ10-да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една
календарна година. В 99 % от случаите на превишения на ПС на СДН се наблюдават
през отоплителния сезон (януари-март и октомври-декември). Сравнено с 2017 г., през
2018 г., броят на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 е
нараснал с 3%. Основен фактор за КАВ относно ФПЧ10 през зимния сезон е битовото
отопление - поради влошеното икономическо състояние, домакинствата ползват
предимно отопление с твърдо гориво. Този фактор в съчетание с емисиите от
автомобилният транспорт и неблагоприятните метеорологични условия за разсейване
(липса на вятър –тихо време, висока влажност, наличие на мъгла, когато последните се
установяват за повече от 1 седмица), водят до регистрирано превишение на СДН за
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ФПЧ10. При промяна на атмосферата към по-голяма динамичност през зимните месеци
се отчита намаляване на измерените нива. С приключване на отоплителния сезон рязко
спадат и нивата на ФПЧ10.
Община Благоевград е разработила актуализирана програма за качеството на
атмосферния въздух на община Благоевград за периода 2019-2023г., съобразена с
изискванията на чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и
подзаконовата нормативна уредба. Програмата касае показатели за КАВ: Фини
прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ).
Основната цел, която трябва да бъде постигната чрез изпълнение на програмата
е привеждането на качеството на атмосферния въздух на територията на община
Благоевград по отношение на съдържанието на вредни вещества в него (ФПЧ10 и ПАВ)
в съответствие с нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух.
Водните ресурси в общината се формират от преминаващите през територията
малки притоци на р. Струма. Подземните води са общи за Благоевградската
котловина и обхващат части от съседните общини – Невестино, Бобошево и
Кочериново. При Благоевград подземният отток се подхранва от р. Благоевградска
Бистрица. В общината има 30 топли минерални извори с температура до 55°С, чиято
вода се използва за лечение на хронични заболявания на периферната нервна система,
гинекологични проблеми, ревматизъм и пр. За анализ на състоянието на телата се
извършва мониторинг на водите. Съществуват няколко вида програми за мониторинг контролен, оперативен и проучвателен. Съгласно чл. 169, ал 2 от Закона за водите,
Басейновите дирекции изработват и предлагат за утвърждаване програмите за
мониторинг, като мониторинговите пунктове са определени след оценка на риска,
натоварването, натиска и въздействието от антропогенна дейност върху водните тела.
Изборът на показатели за анализ е извършен въз основа на определяне на вида и
количеството на значителния натиск, който се изразява в концентрацията на
наблюдаваните замърсители като емитери, които заустват в реките. В програмите за
мониторинг на химичното състояние на територията на Басейнова дирекция
Западнобеломорски район са включени 22 пункта за мониторинг в 18 подземни водни
тела. В програмите за количествен мониторинг са включени 21 пункта за мониторинг в
16 подземни водни тела. Направените наблюдения показват, че използваните водни
количества не създават допълнително понижение на естествените ресурси на
подземните води.
Основни източници на отпадъчни води са градските канализационни мрежи и
по-големите промишлени обекти, заустващи отпадъчни води в селищните канализации.
Деветброя от населените места в общината имат изградена канализационна мрежа, като
за Благоевград е около 95% изградена.. Оператора на ВиК мрежата е дружеството
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград. На територията на община
Благоевград има 1 действаща градска пречиствателна станция за отпадъчни води ГПСОВ гр. Благоевград
Опазването на почвата гарантира ефективна защита на човешкото здраве и на
естествените почвени функции. Опазването на почвата и подземните води от
замърсяване с естествени и изкуствени торове и средства за растителна защита се
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извършва чрез прилагане на добри земеделски практики. По данни на РИОСВ –
Благоевград и след проведени изследвания в съседни общини е видно, че съдържанието
на тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК).
Друг важен елемент, свързан с почвите, е този с ерозията им, който е обхванал и
териториите на община Благоевград, вследствие промени в земеползването,
климатичните промени, повишаване на температурите и продължителните
засушавания. Съществува силна водоплощна ерозия предимно по долината на р.
Струма – в долното й течение. Почвената ерозия е един от основните проблеми, с които
земеделците се сблъскват в световен мащаб, тъй като оказва силно неблагоприятно
влияние върху развитието на селското стопанство. Въпреки сериозността на проблема,
към момента не са предприети мерки за преодоляването му. Редица изследвания сочат,
че устойчивите практики на биологичното земеделие, както и регулярни мероприятия
по залесяване, могат значително да подобрят състоянието на почвите и да намалят
процесите на ерозия. Като цяло на територията на общината не се наблюдава
замърсяване на почвите и състоянието им се характеризира като добро.
На територията на община Благоевград е създадена добра организация и
стабилна основа по отношение на събирането и транспортирането на смесените битови
отпадъци от домакинствата и от бизнеса, като е обхванато почти 100% от населението.
Но общината все още не е въвела система за разделно събиране, сепариране и
оползотворяване на биоотпадъците, което е от критично значение, както по отношение
на постигане на нормативно определените количествени цели за редуциране на
депонираните ТБО, така и във връзка с прилагане на йерархията при управление на
отпадъците.ли наличие на значителни проблеми, които да застрашават състоянието им.
Твърдите битови отпадъци са важен екологичен проблем, чието управление е
сложен процес, който, ако не се осъществява правилно, води до проблеми,
произтичащи от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух,
води, почви) и чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на
екосистемите.
„Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване,
съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение
2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за
установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива
75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за
установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от
Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му
изменения. Извозването на строителните отпадъци, генерирани от крупна строителна и
строително-ремонтна дейност и предаването им за последващо третиране, е
отговорност на лицата извършващи такъв вид дейност. В община Благоевград
строителните отпадъци се извозват на площадката за депониране на инертни отпадъци
(депо с. Изгрев), но количествата не се отчитат.
Шумът в околната среда, причинен от транспортните, индустриалните и
ремонтни дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните райони.
Най-натоварени в акустично отношение са големите градове. Преобладаващите нива на
шум за по-голямата част от населените места е в рамките на 68 – 72 dB (A) при
нормативно изискване за гранични стойности до 60 dB (A) – ден. Това се дължи на
непрекъснато нарастващия брой на транспортните средства. Освен това недостатъците
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в градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове и несъобразената с
околната среда организация на движение, допълнително утежняват акустичния климат
в населените места. Допустимата гранична стойност на нивото на шум за
производствено-складови територии и зони 70 dB (A).
РИОСВ Благоевград,като регионална структура на Министерството на околната
среда и водите, контролира шума в околната среда съгласно компетенциите дадени в
чл. 12 от ЗЗШОС, а именно :
• Инвентаризация на действащите промишлени източници на шум;
• Изготвяне на годишен график за провеждане на проверки, включително на
контролни измервания на нивата на шум от РИОСВ, съгласувано с МОСВ и
ИАОС;
• Провеждане на контролни измервания на нивата на шум, съгласно графика;
• Анализ на резултатите от проведените измервания за съответствие с
нормативните изисквания;
• Издаване на предписания за привеждане в съответствие с нормативните
изисквания;
• Контрол върху изпълнението на предписанията;
• Изготвяне на годишен отчет от РИОСВ за контролната дейност по
отношение на шума, излъчван от промишлени източници;
• Анализ на ефективността на провежданата контролна дейност по отношение
на шума, излъчван от промишлени източници.
• Предоставяне на информация пред обществеността относно шумовото
натоварване в околната среда чрез изготвяне на годишни доклади от РИОСВ
за резултатите от контролните и собствени измервания на показателите за
шума, излъчван от промишлените източници.
Контролни измервания на нивата на шум, излъчван от промишлени източници
през 2019 г. не е установено нарушение на нивата на шум в местата на въздействие –
жилищни територии и зони. В гр. Благоевград подобрението на акустичната среда е
значимо., като от 10 пункта с наднормен шум през 2010 г., през 2014 г. и 2017 г. няма
пунктове с наднормен шум.
Мониторинг на обекти-потенциални радиационни замърсители – на територията
на общината се осъществява от РИОСВ Благоевград, които при съмение изпращат
проби на софийската лаборатория в отдел“Лаборатория за радиационни измервания” на
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Областната администрация е приела
план за защита на населението при ядрена или радиационна авария, който съдържа
специфични изисквания и детайли за реагирането, които се отнасят за конкретната
опасност от ядрена или радиационна авария. По отношение на атмосферната
радиоактивност през 2018 г. не са регистрирани повишения на специфичната активност
на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух в нито един от
мониторинговите пунктове. Измерените стойности не се отличават от предходните
години.
Биоразнообразието включва цялата жива природа на планетата в три основни
нива на организация: 1) генетично – обхваща огромното разнообразие от генни
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комбинации във всички живи организми, 2) видово – включва видовете и
разновидностите от всички групи живи организми и 3) екосистемно – обхваща не само
разнообразието от живите организми в природата, но и сложните им взаимоотношения
и разнообразни връзки помежду им и със заобикалящата ги природа. Съгласно
националното законодателство, в България биоразнообразието се опазва главно чрез
Закона за защита на биологичното разнообразие, съгласно който биологичното
разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е
приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. В тази
връзка, задължение на община Благоевград е и опазването на богатото за района
биоразнообразие. Законът за защитените територии (доп., обн., ДВ бр.62 от
31.07.2007г.), урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и
режим на опазване и ползване, обявяване и управление. Съгласно закона, съществуват
6 вида защитени територии: резерват, национален парк, природна забележителност,
поддържан резерват, природен парк и защитена местност.
В територията на общината попадат следните такива:

Защитени територии
Наименование

Категория

Цел на обявяване

Заповед №РД

БЛАТОТО

Защитена
местност

Опазване на естествено блато,
представляващо рядък и
забележителен за района
естествен ландшафт, както и
местообитание на защитени
животински видове,
включително блатна костенурка
(Emys orbicularis) и видове от
разред Odonatа (водни кончета).

НАХОДИЩЕ НА
БАЛКАНСКО
ЧАСОВНИЧЕ

Защитена
местност

Резерват

ПАРАНГАЛИЦА

Площ (ха)

Местоположение

Заповед
No.РД-472
от15.6.2012

0.87

Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Обел

Опазване на растителен вид
Балканско часовниче (Erodium
absinthoides) и неговото
местообитание.

Заповед
No.РД-451 от
8.6.2012

32.67

Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Логодаж

Вековни девствени смърчови
гори Предмет на опазване
(видове и местообитания): 1.
Съгл. Заповед за обявяване /
План за управление: Смърч
(Picea abies), бял бор (Pinus
sylvestris), обикновенна ела
(Abies alba), обикновен бук
(Fagus sylvatica), горска
светлика (Luzula sylvatica),
черна боровинка (Vaccinium
myrtilus), златиста кандилка
(Aquilegia
aurea), жълт планински крем
(Lilium jankae), витошко лале
(Trolius europaeus), жълта
тинтява (Gentiala lutea),
белодробен лишей (Lobaria
pulmonaria), мечка (Ursus
arctos),
вълк (Canis lupus), благороден
елен (Cervus elaphus), сърна
(Capreolus capreolus),
лисица (Vulpes vulpes), дива
свиня (Sus scrofa), катерица
(Sciurus vulgaris), черен кълвач
(Dryocopos martius), глухар
(Tetrao urogalus), лещарка
(Bonasa bonasia), скален орел

Постановление
на
Министерски
Съвет No.8517
от 30.12.1933

1509.0

Община:
Благоевград,
Населено
място: с.
Бистрица
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(Aquila chrysaetos), усойница
(Vipera berus), живороден гущер
(Lacerta vivipara), балканска
пъстърва (Salmo trutta fario);

ПЕЩЕРА В
МЕСТНОСТТА
БОЙЧОВА
СКАЛА

РИЛА

Природна
забележителност

Национален
парк

Опазване на пещера

Да се запазят завинаги в полза
на обществото комплекси от
саморегулиращи се екосистеми
и присъщото им видово
разнообразие, местообитания на
редки и застрашени видове и
съобщества, характерни и
забележителни пейзажи и
обекти на неживата природа,
които имат световно
значение за науката и
културата.

Заповед No.542
от
23.05.1984

4.0

Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Логодаж

Заповед No.114
от
24.02.1992

Обща
Площ на
резервата:
81046.0

част от
резервата
попада в
Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Бистрица

Заповед
No.РД-781 от
29.10.2008

Обща
площ:
4835.2

Част от ЗЗ
попада в
Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Бучино, с.
Лисия

Заповед
No.РД-770 от
28.10.2008

Обща
площ:
2434.84

Част от ЗЗ
попада в
Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Дъбрава

Защитени зони

Бобошево

ЗЗ по
директивата за
птиците

Кочериново

ЗЗ по
директивата за
птиците

1. Опазване и поддържане на
местообитанията на посочените
в т. 2 видове птици за постигане
на тяхното благоприятно
природозащитно
състояние;
2. Възстановяване на
местообитания на видове птици
по т. 2, за които е необходимо
подобряване на
природозащитното им
състояние.
1. Опазване и поддържане на
местообитанията на посочените
в т. 2 видове птици за постигане
на тяхното благоприятно
природозащитно
състояние;
2. Възстановяване на
местообитания на видове птици
по т. 2, за които е необходимо
подобряване на
природозащитното им
състояние.
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1. Опазване и поддържане на
местообитанията на посочените
в т. 2 видове птици за постигане
на тяхното благоприятно
природозащитно състояние; 2.
Възстановяване на
местообитания на видове птици
по т. 2, за които е необходимо
подобряване на
природозащитното им
състояние. Предмет на опазване
(видове и местообитания): 1.
Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР:
Черен щъркел (Ciconia nigra),
Осояд (Pernis apivorus), Орел
змияр (Circaetus gallicus),
Скален орел (Aquila chrysaetos),
Далматински сокол (Falco
biarmicus), Сoкол скитник (Falco
peregrinus), Ловен сокол (Falco
cherrug), Лещарка (Bonasa
bonasia), Глухар (Tetrao
ЗЗ по
urogallus), Планински кеклик
Рила
директивата за
(Alectoris graeca), Ливаден
птиците
дърдавец (Crex crex), Бухал
(Bubo bubo), Врабчова
кукумявка (Glaucidium
passerinum), Пернатонога
кукумявка (Aegolius funereus),
Кoзодой (Caprimulgus
europaeus), Сив кълвач (Picus
canus), Черен кълвач (Dryocopus
martius), Среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius), Белогръб
кълвач (Dendrocopos leucotos),
Трипръст кълвач
(Picoides tridactylus), Горска
чучулига (Lullula arborea),
Червеногърба сврачка (Lanius
collurio); 2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4
от ЗБР: Голям ястреб (Accipiter
gentilis), Малък ястреб (Accipiter
nisus), Обикновен мишелов
(Buteo buteo), Черношипа
ветрушка (Керкенез) (Falco
tinnunculus),
Таблица 8: Защитени територии/РИОСВ Благоевград

Заповед
No.РД-764 от
28.10.2008

Обща
площ:
77927.17

Част от ЗЗ
попада
Община:
Благоевград,
Населено място:
с. Бистрица

Град Благоевград е с население под 68 679 души и съответно по норматив,
според Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони от 22.12.2003 г., на всеки жител се полагат 8 кв.м. за
обществени озеленени площи за широко и специфично ползване. В тази връзка,
зелената система на гр. Благоевград е неразделна част от плановото му решение и
обемно-пространствено изграждане. Състои се от изградените зелени площи в
централната градска част, градските паркове, линейното озеленяване по
комуникационните транспортни артерии и охранителните зелени пояси покрай
промишлените предприятия. Всички тези озеленявания оказват благоприятно
въздействие върху градския облик и играят значителна роля в подобряване условията
за обитаване и труд и ограничава негативните санитарно-хигиенни фактори –
замърсявания на атмосферния въздух, шум, електромагнитни и радиационни
излъчвания и др., както и оказва благотворно влияние като подобрява температурния
баланс, микроклимата и други. Община Благоевград е приела наредба за изграждане и
опазване на зелената система, разработена в съответствие с изискванията на чл. 62, ал.
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10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и приета с Решение №154 на
общински съвет – Благоевград - март 2014 г., която урежда обществените отношения,
свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие
на зелената система. Цялостното състояние на зелената система е добро, но въпреки
това се препоръчва рехабилитация на съществуващите градски паркове и градини.
Централното градско пространство е подсигурено по отношение на зелената
система, като внимание следва да се обърне и на разполаганите в озеленените
територии обекти за спортни и културни развлечения и забави, детски площадки, както
и повишаването на процента озеленяване, което неминуемо ще доведе не само до
повишаване на естетическите качества на градската тъкан, но и на екологичните
такива.
Костатации: Добро качество на атмосферния въздух и почвите;
Много богато биоразнообразие, обхванато в добре поддържани защитени територии;
Регистрирано „умерено“ състояние на някои водни ресурси и необходимост от
подобряване на биологичното им състояние;
Липсва добре организирана система за извозване на строителни отпадъци, което
създава предпоставки за множество нерегламентирани сметища;
Необходима е рехабилитация на част от съществуващите градски паркове и градини.
1.6

Анализ на административния капацитет на общинската администрация за

реализация на ПИРО
Структура на общинската администрация
Структурата на общинската администрация е представена във фигура 2:
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Фиг. 2 Органиграма общинска администрация

Структурата и функциите на общинската администрация са определени в Закон
за местното самоуправление и местната администрация, съгласно който орган на
изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Кметът има следните
пълномощия и задължения:
-

Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

- Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината,
кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет,
началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от
закона дисциплинарни наказания;
- Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава
писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на
Министерството на вътрешните работи;
-

Организира изпълнението на общинския бюджет;

-

Организира изпълнението на дългосрочните програми;

- Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския
съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
- Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от
актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
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- Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите,
координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при
тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и
действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага
предвидените административни наказания;
- Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и
движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
-

Председателства съвета по сигурност;

- Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени
устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията,
както и организира изпълнението им;
- Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може
да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се
поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други
длъжностни лица от общинската администрация;
-

Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

- Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и
участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
-

Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

- Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и
техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета,
в тридневен срок от издаването или подписването им;
- Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при
условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
-

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди;

- Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции,
възложени му от централните държавни органи;
- Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за
срока на мандата си в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа
основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните
резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за
изпълнението на програмата.
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Съгласно длъжностното разписание, общата численост на персонала на
общинска администрация Благоевград е 184 бр.
Ръководството включва четирима заместник-кмета, секретар на общината,
кметове на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Българчево, с. Дъбрава, с. Еленово, с. Зелендол,
с. Изгрев, с. Лешко, с. Логодаж, с. Марулево, с. Падеш, с. Покровник, с. Рилци, с.
Селище и с. Церово, кметски наместници на с. Бучино, с. Лисия, с. Горно Хърсово, с.
Дебочица, с. Дренково, с. Клисура, с. Обел, с. Делвино, с. Мощанец и с. Габрово пряко
подчинени на кмета на община Благоевград.
Конкретното съотношение за общинската администрация в Благоевград е 44%
обща и 56% специализирана.
• Общата администрация е организирана в: дирекция "Финанси и бюджет".,
дирекция "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки", отдел
"Информационно и техническо обслужване", отдел "Канцелария", звено
"Административно обслужване на общински съвет", звено "Икономическо развитие",
звено "Социални дейности", звено "Връзки с обществеността" "Други служители в
общинска администрация".
• Специализираната администрация е организирана в: дирекция "Местни
данъци и такси", отдел "Общинска собственост", отдел "Архитектура, проектиране и
строителен контрол., отдел "Кадастър, регулация и земеразделяне", дирекция
"Планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология", дирекция
"Европейски проекти и програми" и отдел "Гражданско състояние и регистрация".
Функционалните задължения на административните звена и длъжности в
Общинска администрация Благоевград са определени в Устройственият правилник на
общинска администрация – Благоевград, утвърден от кмета общината на 26.02.2020 г.
Организацията на административното обслужване в общината е основана на
разпоредбите на Наредбата за административното обслужване. Официалната интернет
страница е основен комуникационен канал с потребителите, осигуряващ
разпространението на информацията 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. На
официалната интернет страница на община в рубрика „Административни услуги“ са
публикувани видовете услуги, предоставяни от общината.
Костатации: С утвърдената численост на персонала и структура на
администрацията в община Благоевград са създадени предпоставки за навременно и
качествено изпълнение на дейностите, регламентирани в Устройственият правилник
на общинска администрация -Благоевград.
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1.7

Анализ на културно-историческото наследство

Драматичният театър „Никола Вапцаров” в Благоевград е основан през 1919
г. от група самодейци. Театърът разполага със собствена сграда и две зали с 550 места.
Създаден като градски театър, базиран в сградата на читалище “Съгласие”. През 1948
година получава статут на държавен институт с постоянна актьорска трупа, щатни
режисьори, сценографи и драматург. Носител е на множество престижни награди от
национални прегледи и фестивали – за режисура, актьорско майсторство, сценография
и музика.
Куклен театър - Благоевград съществува от 1977 г. и изнася представления на
сцената, ситуирана в Дом на младостта, на сцени на открито и в учебни и детски
заведения. Кукленият театър е създаден като професионален институт към Окръжен
съвет за изкуство и култура – Благоевград през месец октомври 1975 год.
Камерна опера Благоевград е единственият в страната професионален
музикално – сценичен институт, който работи в областта на малката оперна форма.
Съставът представя както оперни спектакли, така и самостоятелни симфонични и
образователни концерти.
Регионалният исторически музей е създаден през 1952 г., има добре развита
структура, помещава се в собствена сграда и разполага с над 116 000 експонати от
праисторическата епоха до наши дни и библиотека с над 16 000 тома. Притежание на
Художествения отдел са картини на Златю Бояджиев, Владимир Димитров-Майстора и
много произведения на античното, средновековното и съвременното изкуство. Освен
съществуващия Природонаучен отдел, през 1999 г. към музея се създава и Център по
природозащита за Национален парк „Рила”. Музеят разполага с фотолаборатория и
ателие за реставрация и консервация, към който е къщата – музей „Роден дом на Георги
Измириев – Макдончето“. В самата сграда на музея се намират част от фондо
хранилищата, а друга част са разположени в база в с. Покровник. През 2010 г.
Регионален исторически музей – Благоевград става първия музей в страната, в който е
реализирана интерактивна експозиция по археология и екология за деца “Музеен
детски кът” по проект “Подобряване работата на българските музеи с деца и млади
хора”. От 2011 г. сградата на музея е адаптирана за хора с двигателни увреждания.
Музеят разполага и с удобна многофункционална конферентна зала / 130 места/,
оборудвана с модерни технологични средства.
Регионалната библиотека „Димитър Талев“ е най-голямата извънстолична
библиотека в Западна България и обслужва целия югозападен регион на страната.
Регионална библиотека “Димитър Талев” е основана през 1953 година с Решение на
Изпълнителния комитет на ОНС като Окръжна библиотека. Библиотеката се помещава
в сградата на Американския университет, където се помещава и ансамбъл „Пирин“, а
двата университета поддържат свои собствени специализирани библиотеки. Регионална

51

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
библиотека „Димитър Талев” е най-голямата в Югозападна България с библиотечен
фонд над 380 000 библиотечни единици, в която работят 29 библиотечни специалисти и
реализират дейностите : библиотечно-информационно обслужване; поддържане архив
на местния печат и краеведска литература; междубиблиотечно заемане; осигуряване на
достъп до бази данни в страната и чужбина, подпомагане и координиране на дейността
на библиотеките в региона.
Читалище „Н. Й. Вапцаров 1866” е най-старата културна институция в
Благоевград и със 140-годишна история. То поддържа дейността на многобройни
самодейни художествено-творчески състави в различни области на изкуството: китарен
и мандолинен оркестър, хор „Ален мак”, средношколски хор и т.н. Притежава
собствена материална база, включваща зрителски салон, репетиционни зали и пр. В
общината действат още 8 читалища в по-големите населени места. Материалната база
на читалищна сграда и ентусиазма на читалищните работници създават реални
предпоставки за разгръщане на богата културно-масова и културно-просветна дейност
за превръщането му в истинско съвременен културен център. Читалището разполага
със зрителна зала с концертен орган с 250 седящи места, камерни зали за 100 и 150
места, репетиционни зали, кабинети, фоайета с голяма изложбена площ, Клуб на
читалищните дейци със 70 места и др.
Известен в региона е Биг Бенд-Благоевград, който е постоянен участник в
различни музикални и концертни прояви на територията на общината и областта. Биг
Бенд е сред организаторите на Джаз фестивала в Благоевград. БИГ БЕНД
БЛАГОЕВГРАД е създаден през 1993 г. на основата на съществуващия Градски духов
оркестър по предложение на диригента Борис Янев. Оркестърът се състои от 16
оркестранти и е дейност в Направление „Култура” към Община Благоевград. Богатият
му репертоар включва произведения (пиеси) в стил суинг, блус, поп, рок, джаз, фънк,
латино, балади, шлагери и др.
Център за подкрепа на личностното развитие - Център за личностно и
творческо развитие на децата на Благоевград /ЦПЛР-ЦЛТРДБ/ е културнообразователна институция, която обединява целите на Обединен детски комплекс,
Младежки дом и Център по изкуствата. ЦПЛР - ЦЛТРДБ е общинско обслужващо
звено по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО). ЦПЛР - ЦЛТРДБ осъществява държавната и общинска политика
за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от 5 до 18годишна възраст. В центъра ежегодно се обучават около от 1 300 до 1 600 деца.
Центърът организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите и изкуствата.
ЦПЛР-ЦПЛРДБ се явява като алтернатива на традиционните форми и методи на
образователно-възпитателната дейност. Умелото използване на мобилност и
вариативност в предлаганите организационни педагогически форми и гъвкавостта в
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организацията им създават възможност за трансфер на знания от едно направление в
друго и за разкриване дарованията на децата и учениците.
Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е
единствената извънучилищна организация на територията на община Благоевград,
която създава среда, позволяваща на всяко дете/ученик да се развива, да се учи и да
израства като здрава интелектуално и морално изградена личност, мотивирана според
своите желания, възможности и приоритети.
Организационните педагогически форми в ЦПЛР - ЦЛТРДБ към момента са:
1.
Област „Науки и технологии“с три профила:
• „Приложно-технически“;
• „Природо-математически“;
• „Хуманитарно-обществен“;
2.
Област „Изкуства“ с четири профила:
• „Литературно творчество“;
• „Изобразително и приложно изкуство“;
• „Танцово изкуство“;
• „Музикално изкуство“.
В ЦПЛР-ЦЛТРДБ се предоставят достъпни и качествени услуги по кариерно
ориентиране и консултиране на деца/ученици в индивидуална и групова форма на
работа.
Фолклорен ансамбъл „Пирин” е един от най-известните български фолклорни
ансамбли и посланици на българското народно изкуство по света. Ансамбълът е
основан през 1954 година и оттогава досега хорът, оркестърът и танцовият състав са
изнесли хиляди концерти в десетки страни по света. Ансамбълът извършва също
издирвателска дейност и съхранява и възпроизвежда старинни автентични образци на
народното творчество и оказва методическа помощ на аматьорски музикални и танцови
формации. За времето от своето съществуване ансамбъл ”Пирин” е изнесъл над 7000
концерта пред повече от 6 милиона зрители и слушатели у нас и в 60 страни по всички
континенти по света.
Културни събития в общината
• Детски международен фолклорен танцов фестивал ,,Ритми и багри“ - Община
Благоевград и ЦЛТРДБ
• Национален ученически конкурс ,,Национален парк ,,Рила“- познат и непознат Община Благоевград и ЦЛТРДБ
• Литературен конкурс – фестивал ,,Писмо до бъдещето“- Община Благоевград и
ЦЛТРДБ
• Фолклорен детски фестивал ,,Шарено цвете“ - Община Благоевград и ЦЛТРДБ
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• Фестивал на китаро - мандолинните оркестри ,,Музика на струните“ - НЧ
,,Н.Вапцаров“
• Националния ученически празник “За хляба наш…” – Община Благоевград и ЦЛТРДБ
• Панорама на университетите - Община Благоевград и ЦЛТРДБ
• Театрален фестивал ,,АРКАДИЯ“/ ,,ARKADIA THEATRE FEST” – Община
Благоевград и ДТ ,,Н.Вапцаров“
• Детски театрален фестивал ,,APART THEATRE FEST”- Община Благоевград и ДТ
,,Н.Вапцаров“
• Музикален фестивал ,,Милениум“ - ,,MILLENIUM”
• Международен конкурс за млади пианисти „Нашите деца свирят Бах“ – НЧ
,,Н.Вапцаров“
• Платформа за съвременно концептуално изкуство – „11-11“
• Благоевград Джаз фест – BLAGOEVGRAD JAZZ FEST
• Летни оперни вечери
• Летни театрални вечери
• Лятно БГ кино – Cinema open
• Фестивал на уличните изкуства – с участието на циркови, театрални, танцови,
пантомима и др. изкуства. Във фестивала се включват съвременен цирк, карнавален
пърформанс, огнено и светлинно шоу, марионетки, мимове, парад на кокили, танцови
експресии, улични музиканти, каскади, живи статуи, театрални етюди, танцов театър,
булеварден театър и т.н.
• Фолклорен фестивал ,,Фолклорна огърлица“
• STREET GRAFFITI ART FEST BLAGOEVGRAD фестивал на артистите,
занимаващи се с графити и арт инсталации
• Панаир на книгата – Благоевград чете. Фестивал на книгата
• BLAGOEVGRAD FASHION WEEK – Фестивал на младите български дизайнери
• ,,ВАРОША ФЕСТ“ – Фестивал на занаятите и Street food / кулинарна балканска
колаборация/
Градска худсжествена галерия Благоевград - изложбените пространства са
построени през 70-те години на XX век за нуждите на Общината. Малко по-късно са
преотстъпени на създадената група на художниците – Благоевград към СБХ за техните
колективни и индивидуални творчески изяви. През 1987 г. се създава галерия „Стоян
Сотиров“ на името на професионалните дружества в страната. В галерията се
организират много общи, регионални, групови и самостоятелни изложби. Гостуват
едни от най-големите български художници като Димитър Киров, Мария Столарова,
Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Владимир Пешев. В галерията са излагани и
произведения на световни майстори.
В града и землището на Благоевград обектите на културното наследство по
списък на Националния институт за недвижимо културно наследство, са 120 на брой,
общо в общината са 171. В гр. Благоевград се намират: 87 архитектурно – строителни
паметници, 19 исторически, 6 археологически, 3 групови архитектурно-строителни, 2
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групови, 1 архитектурно-художествен, 1 исторически архитектурно-художествен, 1
художествен. В община Благоевград има общо 9 обекта с национално значение, два от
които са в гр. Благоевград, с местно значение общо - 44, 21 от които са в общинския
център. Липсват подземни културно исторически пластове, но е голяма вероятността за
откриване на „тракийски археологически субстанции и паметници“ в района на кв.
Грамада, аналогични на тези в с. Рилци, разположени до зоната на старото тракийско
селище Скаптопара.

Обекти с национално значение в границите на община Благоевград
Населено място

Обект

Обявен ДВП №
ПРОТ. СОПК

Вид

с.Българчево

Надгробна могила,
м."Чуклата"

РМС
№1711
от 22.10. 1962г.

археологически

гр.Благоевград

Къща на Никола Калъпчиев,
ул."Славянска" №28

ДВ бр.18/ 1973г.

исторически

гр.Благоевград
кв.Вароша

Църква "Въведение
Богородично"

Протокол на
НСОПК от 22.12.
1997г.

художествен
архитектурнохудожествен

с.Българчево

Надгробна могила
"Чуклица", 750 м западно от
мах."Цветанска"

РМС №1711 от
22.10. 1962г.

археологически

с.Клисура

Надгробна могила, 860 м
северозападно от центъра на
мах."Ангелци",
м."Чуклицата"/Мацанова
чука"

РМС №1711 от
22.10. 1962г.

археологически

с.Лешко

Църква
"Въведение
Богородично“ с килийното
училище

ДВ бр.54/ 1973г.

архитектурнохудожествен

с.Рилци

Тракийска могила

РМС
№1711
от 22.10. 1962г.

археологически

Таблица 9: Обекти с национално значение/Източник община Благоевград

Обектите, разположени изцяло в границите на централната градска част на гр.
Благоевград и по-значими от гледна точка развитие на туризма са: кв. Вароша, с
църквата „Въведение Богородично“, Джамията, Конака и часовниковата кула,
следосвобожденските сгради, 40 от които са обекти на КН и обекти от втората
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половина на XX век. Изброените по-долу обекти с културна и етнографска значимост
оформени като единен туристически маршрут гарантирано ще превърнат Благоевград в
уникална туристическа дестинация.
Квартал Вароша - възниква през 17 век в подножието на Делвинския баир. През
17-18 век кварталът има турски облик, а в края на 18 век е единствената махала с
християнско население, което се състои от около 150-200 семейства. По това време три
моста свързват квартала с останалата част от града, която се намира от другата страна
на минаващата през Благоевград река Бистрица. От другата страна на реката била
Чаршията и турската част на града. През Възраждането Вароша приютява най-добрите
учители и дейци на културата на региона, които участват активно в революционните
борби на българите. Външният им облик обаче е запазен. Днес две от къщите са частна
собственост, а останалите се използват за обществена дейност. Думата Вароша идва от
прабългарски и едно от многото значения е “стар град”. Преди години във Вароша е
имало симитчийница и бозаджийница. Бъдещото възстановяване на симитчийницата и
бозаджийницата, ще допринесат още повече за популяризирането на нашите традиции
и превръщането им в атракция. В квартал Вароша е необходимо да се възстановят
занаятчийниците и така гостите на града ще могат да се докоснат до историята и
семантиката на занаятчийството в тази част на България. През 2019 г. Община
Благоевград извърши ремонт на Галерия “Св. Лука”. Отварянето на комплекс Вароша
към хората ще стане и чрез активно включване на културните институти на
Благоевград. Дворовете на прекрасните къщи ще се превърнат в изключително
атрактивни сцени, където спектакли могат да представят Камерна опера, ансамбъл
Пирин, детски хорове и танцови състави. Квартал Вароша е най-подходящото място за
пленери и уърк шопове, тематични творчески, кулинарни, танцови, песенни и
занаятчийски ателиета. Възстановки на традиционни обичаи и обреди според сезона.
Летен театър Благоевград - На 3 август 2020 година Община Благоевград
открива реновирания Летен театър Благоевград - открита сцена и амфитеатрален салон
в пространството зад Регионалния исторически музей. Реновационните дейности са
извършени изцяло от бюджета на Община Благоевград, които включват изграждане на
амфитеатър и монтиране на седалки, реконструкция на сцена, облагородяване,
озеленяване на алеята пред театъра, монтиране на салонно и алейно осветление,
поставяне на санитарни панели, ремонт на тунела, изграждане на апаратна, монтаж на
конструкция - ферми на сцена, театрални завеси, врати и монтиране на ограда. Община
Благоевград планира увеличаване на зрителните места, продължаване на ремонтните
дейности в тунела, изграждане на тоалетни и бани.
Като туристически маршрут на територията на област Благоевград трябва да се
оформи землището на с. Дренково. То се характеризира с голяма концентрация на
археологически обекти от различни епохи. Това е продиктувано от географското му
разположение. Тук се пресичат комуникационни връзки с посока изток-запад,
свързваща двете големи реки Струма и Вардар и от юг на север по долината на
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Дренковска река, свързваща благоевградското и кюстендилското поле. Най-интересни
археологически обекти годни за проучване и включване в туристически маршрути са:
Дренково-Гърлешки ниви. Праисторическото селище Гърлешки ниви е от каменната
епоха – 6 век. Обектът е обявен за паметник на културата. Разкриване чрез
археологически проучвания, праисторическото селище Дренково, Гърлешки ниви
върху цялата площ, заедно с ограничаващите го ровове ще даде възможност за
реконструкция на открито на селище от каменната епоха, което ще е уникално и ще се
превърне в туристическа атракция. Трябва да се отбележи, че отсреща, на 100 метра е
античната постройка, която е вече известна туристическа дестинация. Двата обекта
могат да бъдат свързани и успешно ще се допълват и разнообразяват. При посещение
на тези два туристически обекта туристите ще бъдат запознавани с античната история и
култура на региона, като за целта ще бъдат “посрещани” от древнотракийските
божества Дионис и Бендида, които ще им разкриват тайни, стари колкото света. За
целта посещението на тези обекти ще бъде ръководено от специално обучен гидразказвач, като самият той може да бъде преоблечен като един от гореспоменатите
герои.
Късно антична сграда – местността Градище е археологическият обект е
обявен за паметник на културата през 1973 година. Проучвания на археолози показват,
че това е късноантична сграда от периода 4-6 век от н.е с много интересен
архитектурен план, с изградена водоснабдителна и канализационна система. Изцяло е
запазен първият етаж на сградата. В него са открити големи съдове за съхранение на
вода и винарна. Необходимо е продължаване на архиелогическите проучвания на
всички помещения на сградата, както и на терена около нея, къде са открити зидове,
вкопани долиуми и глинен водопровод. Сградата може да се превърне в място за
провеждане на обучения в сферата на историята и археологията.
Обект късно античен некропол – местност Чигарица се намира на 500 метра от
късноантичната сграда в местността Градище. Обявен е за паметник на културата през
1994. Обектът е с обща площ 5 декара , а е проучена само една гробница. В нея са
открити амфоровидно златно мънисто от огърлица и фрагменти от стенописи. В
момента предстои разчитането на 9-редов надпис, изписан на старогръцки. В
комбинация с останалите обекти, този обект дава възможност да се проследи
историческото развитие на региона, както и да бъде превърнат в интересна културна и
образователна дестинация.
Крепостта Зелен дол е част от отбранителна система, изградена за охрана на
античните и средновековните пътища по река Струма. Тя има великолепна експозиция,
осигурява визуална връзка с други подобни крепости в района. Изключителната и
стойност като паметник на културата се определя от факта, че там са представени наймалко три исторически епохи и поне две значими държавни структури – Византийската
империя и Второто българско царство. Резултатът от археологическото проучване като
цяло, подкрепени от историческите данни за територията на днешен Благоевград през
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средновековието дават основание да се смята, че крепостта при село Зелен дол е
изключително съоръжение, издигнато на тракийско сакрално място още през 4 век и
съхранено с известни поправки до периода на Второто българско царство. След като
приключи етапа от археологическото проучване на крепостта през 2009 година, според
изискванията на ЗКН разкритите зидове бяха покрити с полиетилен и един ред камъни,
за да бъдат съхранени до началото на следващите разкопки. Необходимо е цялостно
проучване, последвано от консервация и реставрация на разкритите структури, което
ще бъде сигурна гаранция не само за съхранението на културният паметник, а и за
превръщането му в обект на посещение.
Пещерата “Бойчова дупка” се намира в местността Бойчова скала в района на с.
Логодаж. Тя е изследвана и картирана. Установени са значителен брой представители
на пещерната флора и фауна, а в галериите са запазени многобройни интересни
карстови образования. Тя е обявена за природна забележителност и е в списъка на
защитените обекти в България. Пещерата се състои от три зали, като във всяка една от
тях могат да се видят уникални образования. По богатство на калцитни образования
пещерата “Бойчова дупка” се нарежда сред най-красивите пещери в България. Като
атракция при разглеждането на тази пещера може отново да се предложи на туристите
акапелно изпълнение на хорът на ансамбъл Пирин и възстановяване на обреди и обичаи
би предизвикало интереса на български и чуждестранни гости на региона.
Археологически парк комплекс Римска вила (Скаптопара) - През 2018 г. след
спасителни археологически разкопки при с. Покровник, местност Ширините, свързани
с изграждането на ЛОТ 3.1. като част от АМ „Струма“, в района на Благоевград са
открити археологически находки.
Информация за местонахождението на древната Скаптопара ни дава епиграфски
източник намерен през 1868 г., в района на с. Грамада тогава, намиращо се до Горна
Джумая. Автентичния надпис, представляващ двуезична каменна стела, на която има
изписан текст на латински и старогръцки език, позната като Скаптопаренски надпис е
писмо до римския император Гордиан III, датиран от 238 г. сл. Хр.
При разкопките върху площ от 120 дка, в резултат на направените теренни
проучвания бяха открити и изследвани останките от селище датирано от III век сл. Хр.
Установяват се няколко исторически пласта от тракийско и римско време. Открити са
римска вила, църква, баня и канализация, цял мавзолеен комплекс от III век сл. Хр. и
гробница. Разкопките разкриха добре запазени останки на архитектурни детайли
(мраморна украса), подово отопление (хипокауст), четири периода на обитаване,
свидетелства за производствена дейност (20 пещи за строителна керамика), 40
помещения, запазена водопроводна система, огромно количество находки, военна
диплома и други. Във фондовете на РИМ-Благоевград се съхраняват общо 2270 броя
артефакта и инвентарни единици, получени като движимо културно наследство.
Днес в Археологически парк Комплекс Римска вила, познат на обществеността
като античната Скаптопара, са запазени на мястото им, на което бяха открити, римската
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вила и римската баня, които единствени не попадаха в сервитута на АМ “Струма”.
Преместени са ранно християнската черква, античната гробница и пещта за керамика.
Целият обект е ограден, има оформени пешеходни алеи, а в дъното под навес е
разположено депото за керамика, открита на обекта.
Уникалността на Археологически парк Комплекс Римска вила (Скаптопара) е
свързана с възможността да се представи на туристи и посетители начина на живот в
римското село. За това могат да бъдат от полза, намиращите се в близост още няколко
археологически обекта като Късноантична и средновековна крепост "Чуката“ с. Зелен
дол, Късно антична сграда в местността Градище, с. Дренково и обекта Кайменска
чука, намиращ се по левия бряг на река Струма. Тези няколко археологически обекта се
намират на по-малко от 20 км един от друг, разположени в непосредствена близост до
АМ „Струма“. Разработването на маршрут за посещение от туристи между тези
антични археологически обекти ще допринесе да се покаже това културно-историческо
наследство, част от територията на Община Благоевград и района.

Ски парк "Картала" се намира на 25 км от Благоевград, в местността Бодрост.
Курортът официално е открит през 2009 г. Включва ски писти с разнообразен терен и
обща дължина от 5 км, 6 местен кабинков лифт с две станции и два ски влека. До
долната станция на лифта е разположен хотелски комплекс „Картала“. Горната станция
на лифта се намира на височина 2350 м. Горната станция е начало на един от
маршрутите до хижа Македония. В близост до „Картала“ се намират хижите
„Македония“ и „Чакалица“, както и резерват Парангалица.Кабинковата въжена линия е
с дължина 4 км и 750 м и има капацитет 1400 души/час. На разположение на скиорите е
Ски влек „Помагалски“ с капацитет 900 души/час и дължина 1500 м. и Ски влек за
начинаещи (учебен) с капацитет 500 души/час и дължина 300 метра. Природните
дадености на планина Рила, дължината на пистите и разнообразния релеф, и наличните
ски съоръжения, както и близостта на ски курорт „Картала“ до Благоевград е добра
възможност градът да се превърне в добра дестинация за ски туризъм.
Многобройни и солидни са историческите аргументи за превръщането на
Благоевград в трансевропейска туристическа дестинация. Най-ранните останки от
човешка дейност, открити в югозападните покрайнини на града – Кайменска чука по
левия бряг на река Струма се отнасят към новокаменната епоха от петото хилядолетие
преди Христа. Тук археолозите установяват три строителни нива в градежа на жилища,
стените на които са от колове и плет, укрепени с траншеи. Колкото и примитивно да ни
изглежда това строителство днес в древността то е модерно и според учените се гордее
с изграждането на характерния за египтяните тип жилище. Такива жилища оформяли
периферията Йераконопол – столицата на горни Египет през 40 век преди Христа.
Уникален факт, който е без аналог в историята на строителните технологии на
европейския континент. Високата степен на цивилизованост на местното население се
илюстрира и от намерените части на засводени пещи, ръчни каменни мелници, над 200
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многостенни каменни точила и керамични съдове. Обектът е изцяло проучен от
археологическа гледна точка, но за да се превърне в част от туристическата визия на
Благоевград е нужно каменната крепост да се социализира. Трябва да бъдат извършени
консервационно-реставрационни работи и облагородяване на прилежащата среда. До
обекта има съществуващ черен път, който се нуждае от реконструкция. Значимостта на
този обект се увеличава и от факта, че те нямат аналог в другите региони на страната и
съседните балкански територии, а единствено и само в благоевградското поле.
Наличието на тази постройка е било продиктувано от необходимостта да се контролира
и наблюдава движението на хора и товари по една от основните пътни артерии по
долината на река Струма, свързваща Средиземноморието с Балканите и централна
Европа. Значението се засилва още повече от факта, че в края на бронзовата епоха
започват масови движения на племена от северозапад на югоизток. Това е времето на
Троянската война. Във вътрешното пространство могат да се експонират копия на част
от намерените глинени съдове, което ще даде по-ясна представа за бита на обитателите
на тази уникална постройка.
Гр. Благоевград е известен с красивия си център, изграден през 1986 г. и обновен
по проект през 2019 г. В града има изградени паметници на св. св. Кирил и Методий,
Ильо войвода, Пейо Яворов, Димитър Благоев, Гоце Делчев, Георги Измирлиев, Тодор
Александров, Македоно-Одринското опълчение и Паметник на загиналите в
Балканската война (1912-1913 г.).
Други интересни места в околността на Благоевград са: антична крепост до с.
Клисура, древно селище, некрополис и антична крепост близо до кк. Бодрост, останки
от древна крепост край с. Габрово, средновековна крепост между града и с. Церово,
църквата “Възкресение Христово” до с. Покровник, църквите “Св. Йоан Предтеча” и
“Св. Георги” в с. Бистрица, скалата Марков камък южно от вр. Царев и черната скала
над десния бряг на р. Благоевградска Бистрица.
В долината на р. Благоевградска Бистрица, на 3.5 км. североизточно от
Благоевград се намира парк Бачиново. На 30 км от града, в северозападна Рила е
разположен кк Бодрост. На 5 км от курорта е най-старият парк-резерват с иглолистна
растителност- Парангалица.
Костатации: Присъствието на исторически ценности и съхраненото
материално културно наследство дава възможност за използването му като
стимулатор на икономическото развитие чрез културен туризъм.
1.8

Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор

Селищната мрежа е пространствена форма на организация на обществения
живот. Влияние върху развитието на селищната мрежа оказват социалноикономическите
фактори,
индустриализацията,
развитието
на
транпорта,
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строителството и др. Степента на урбанизация е процентът от общото население на
страната /или даден регион, община/, което живее в градовете. Темпът на урбанизация
представлява увеличаването на пропорцията на гражданите за определен период.
Процесът на урбанизация на даден регион има отчетливи ефекти върху икономиката и
екологията му. Териториална структура на общината е ниво 1 - силно урбанизирана
община (централна) – на голям град (city) - над 50% от населението живее в населени
места над 50 хил. жит. или общината е с център град над 50 хил. жители.
КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СПОРЕД ГЪСТОТАТА НА
ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА , КМ/КВ КМ

Община

Гъстота
км/кв км

Благоевград

0,21

Ниска
под 0,1-0,10

Под средна
под 11-0,15

Средна
0,16-0,20

Над средна
0,21-0,30

Висока
0,31 -над

Х

Селищната структура на общината е съставена от 26 населени места, от които 1
град и 25 села. Град Благоевград е административен, културен и социалноикономически център в общината. Урбанистичната мрежа е равномерно разпределена в
пространствената структура на общината. Територията на общината е 620 кв. км., което
представлява 9.62% от общата площ на област Благоевград и 3,05% от територията на
Югозападен район за планиране /NUTS 2/.
Град Благоевград е от второ йерархично ниво - големи градове-центрове с
национално значение в територията на районите – в НКПР. Големите градове от това
ниво имат мисията да балансират влиянието на столицата и да намаляват ефекта от
моноцентрично развитие. Град Благоевград е избран за такъв център въпреки
стравнително малкия му размер поради стратегическото му местоположение в
националната територия, демографската му стабилност, наличните му функции с
районно значение в сферата на икономиката, социалната сфера, образованието, науката,
културата. Благоевград със своето местоположение съдейства решително за смекчаване
на периферния характер на южната част на района.
На таблицата по-долу са представени кметствата и населените места в общината
по кметства.

КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Административен център – град Благоевград
КМЕТСТВА
с. Бело поле

с. Бистрица

с. Лешко

с. Българчево

с. Дъбрава

с. Логодаж
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с. Еленово

с. Зелендол

с. Марулево

с. Изгрев

с. Падеш

с. Покровни

с. Рилци

с. Селище

и с. Церово

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
с. Бучино

с. Лисия

с. Горно Хърсово

с. Дебочица

с. Дренково

с. Клисура

с. Обел

с. Делвино

с. Мощанец

с. Габрово
Таблица 8: Кметства/Източник/Община Благоевград

1.9
Анализ на връзката на общината със съседните територии извън
административните ѝ граници
Спрямо административно-териториалното деление на Република България, община
Благоевград се включва в състава на област Благоевград. Общината е най-голямата по
население и третата по територия в рамките на област Благоевград. Границите ѝ са
следните: на северозапад и север с област Кюстендил – съответно община Невестино
(на северозапад), община Бобошево и община Рила (на север), на изток, югоизток и юг
– съответно община Белица, община Разлог и община Симитли и на запад – със
Северна Македония. Общинският център Благоевград се намира в долината на река
Струма, на 360 м надморска височина в непосредствена близост до югозападните
склонове на Рила, на главен път Е-79, на 100 км южно от София. Градът отстои на 27
км от границата с Република Северна Македония, на 80 км от границата с Република
Гърция и на 200 км от Солун.
Като предимство на района в ИТСР на ЮЗР е посочено уникалната природа,
културните ценности от различни епохи, съхранените бит и традиции, които извеждат
българската идентичност като водеща в туристическата индустрия. Археологическият
резерват Пауталия-Велбъжд в Кюстендил, Мелник, множество манастири от различни
исторически епохи – Рилският манастир, символ на многовековната културна история
на България и др. трайно привличат хора, дейности и инвестиции и определят избора за
качествена жизнена среда. Граничното положение на общината ,общата граница със
Северна Македония и близостта с Гърция дават възможности за развитие на
трансгранично сътрудничество и възможности за въздействие върху регионалното
сътрудничество на Балканите. Развитието на междурегионална и транснационална
интеграция е залог са изграждане на „мостове” за единно културно пространство и
ресурс за устойчиво икономическо, териториално и социално развитие, повишаване на
социалния капитал на района, стандарта на живот и качеството на жизнената среда.
1.10 Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на общината
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Основните пътни направления на TEN-T мрежата се формират от пътищата с
международно и национално значение, тези пътища осигуряват интеграцията на
пътната мрежа на страната с тази на съседните страни и имат важно значение за
интегрирането на територията, както в национален, така и в европейски план. През
територията на общината преминава коридора от основната TEN-T мрежа на ЕС
„Ориент/Източно-Средиземноморски” - железопътно (жп линия 5 София - Владая Радомир - Дупница - Кулата) и пътно трасе по направлението Видин–София–Кулата.
Автомагистрала “Струма” –София –Перник-Благоевград-граница Гърция, с планирана
дължина 169 км, от които са изградени 100 км., формира трасето на коридор „Ориент/
Източно-Средиземноморски” е основно направление за връзка с Р. Гърция. Цялостното
завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа
в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между
страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от
стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут
през България към Егейско море. Трасето на Автомагистрала „Струма” припокрива
част от Транс-европейски коридор номер IV. Това е най-натовареното трасе през
България по направление север-юг. На българска територия участъкът свързва шест от
най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград,
Враца, Монтана и Видин. Лот 3 "Благоевград - Сандански" се намира в близост до
поречието на река Струма и в ивицата, включваща съществуващия път Е79 и жп
линията София - Кулата. Лот 3 предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит
А29 с две платна и с приблизителна дължина от 62 км. Трасето е разделено на три
подучастъка с приблизителни дължини, както следва: лот 3.1, между Благоевград и
Крупник, с дължина от 12,6 км, със съответните кръстовища, земни работи и
съоръжения, тунел при с. Железница, с дължина около 2 км и прилежащите пътни
участъци и съоръжения, лот 3.2, между Крупник и Кресна, с приблизителна дължина 21
км и Лот 3.3, между Кресна и Сандански, с дължина от 23,6 км. Поради проблеми с
провеждането на обществените поръчки значително е забавено изграждането на тунела
при с. Железница.
1.11

SWOT-анализ

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира
действието на вътрешните и външните фактори за развитие на съответната територия и
възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието.
Настоящият анализ разглежда четири фактора (силни страни, слаби страни,
възможности и заплахи), които да предоставят необходимата рамка за изготвяне на
организационната стратегия и посока на развитие на община Благоевград. При
разработването на SWOT-анализът е приложен принципа на интегриран подход, като
документално проучване се комбинира с резултатите от проведените анкетни
проучвания:
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Таблица : SWOT анализ

Силни страни

Слаби страни

► Богато природно и културно наследство,
благоприятен микроклимат и разнообразен
ландшафт, създаващи условия за развитие на
различни форми на туризъм;

● Ниска производителност и ресурсна
ефективност в повечето МСП, нисък дял на
високотехнологичните предприятия;

► Благоприятно географско положение и
наличие на добри транспортни връзки;

● Недостатъчно собствени приходи на
общината;

► Развита междуселищна пътна
инфраструктура, електропреносни мрежи;

● Тенденция на намаляване на населението в
общината;

► Утвърден университетски център;

● Слаби връзки между изследователските
центрове, университетите и бизнеса;

► Добре изградена система за предоставяне на
социални услуги с висока степен на
децентрализация;

● Отчасти амортизирана пътна, съобщителна
и ВиК инфраструктура;

► Наличие на екологично чисти територии,
благоприятен климат, богато биоразнообразие;

● Отчасти амортизиран сграден фонд
(жилищен, промишлен, публичен), с ниска
енергийна ефективност;

► Благоприятна среда за развитие на културни
и творчески индустрии;

● Въпреки изградения капацитет усвоените
по човек от населението средства по
европейски програми са под средните за
страната;

► Достатъчно обществени пространства и
площи за отдих;

● Слаба инвестиционна активност;

► Добре изградена електропроводна и
електроразпределителна мрежа във всички
селища;

● Недоизградена канализационна мрежа в
населените места;

► Развита, диверсифицирана икономика,
доминирана от преработвателна индустрия;

● Загуби по водопреносната мрежа;

► Стратегическо възлово разположение на
района по направленията на европейската
TEN_T мрежа, граница с три държави и добре
развита мрежа от регионална и местна
транспортна инфраструктура с потенциал за
трансгранично, междурегионално и
транснационално сътрудничество;

● Липса на достатъчен финансов ресурс за
опазване и поддържане на културноисторическото и духовното наследство;

► Наличие на квалифицирани кадри в
социалната сфера, добре функциониращи
структури, предоставящи разнообразни
социални услуги;

● Липсва добре организирана система за
извозване на строителни отпадъци, което
създава предпоставки за множество
нерегламентирани сметища;

► Добри партньорски взаимоотношения между ● Несъответствие между квалификацията на
местната власт и неправителствения сектор;
кадрите и нуждите на бизнеса;
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► Увеличен брой на туристическите обекти и
на реализираните туристически нощувки на
територията на общината;

● Липса на координирани усилия за
разработване, предлагане и промотиране на
комплексен туристически продукт;

● Ниска енергийна ефективност, както
► Наличието на обекти от всички основни
на масовите панелни жилища, така и на
функции на социалната инфраструктура;
обществените сгради;
► Добре развита образователна
инфраструктура;
► Изграден капацитет
за привличане и реализиране на проекти с
европейско финансиране.
Възможности

● По-нисък дял на иновации и
ползването им във фирмите;
● Незадоволително състояние на сградния
фонд, общинска собственост.
Заплахи

∞ Осигуряване на необходимия финансов
ресурс от национални и международни
програми за реализация на проекти на
територията на общината;

○ Последствията от COVID 19;

∞ Стимулиране предлагането на иновативни
продукти и услуги от икономическите субекти,
развиващи дейност в община Благоевград.
Създаване и развитие на иновационни
клъстери.

○ Продължителна икономическа криза,
допълнителен спад на икономическата
активност и намаляване на заетостта;

∞ Съживяване
на
изоставените
производствени зони чрез съвместните усилия
на общината, областната администрация и
потенциални инвеститори;

○ Слабо взаимодействие между
съседните общини – в бъдеще би затруднило
подобряването на техническата
инфраструктура и привличането на
инвестиции не само в Благоевград, но и в
съседните зони;

∞ Запазване и развитие на утвърдените сектори
на икономиката, чрез технологично обновяване ○ Продължаващо намаляване на населението;
и насърчаване на иновациите:
∞ Създване на пакет от стимули и мерки за
привличане на инвестиции и подпомагане на
малкия и среден бизнес;

○ Редуциране броя на училищата и
последващо намаляване на квалифицираните
образователни кадри;

∞ Развитие на културни и творчески
индустрии;

○ Нестабилна, често променяща се данъчна и
осигурителна политика на държавата;

∞ Развитие на комплексен туристически
продукт на базата на доброто съчетание на
антропогенни фактори и богати природни
ресурси.Популяризиране на дестинация
Благоевград:

○ Неблагоприятни миграционни процеси;

∞ Използване на наличния финансов ресурс,
вкл. през следващия планов период за
○ Засилваща се изолация на населението в
подобряване на енергийната ефективност на
отдалечените села от предлаганите здравни,
публичния, производствения и частния сграден образователни и социални услуги;
фонд;
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∞ Изграждане на възобновяеми енергийни
източници;

○ Продължаващи негативни тенденции,
свързани със здравното състояние на
населението и липса на интерес за физическа
активност при подрастващите;

∞ Изграждане и развитие на публично-частни
партньорства;

○ Влошаване на качеството на събития от
културния календар на общината и загуба на
публики;

∞ Разработване на общинска стратегия за
привличане на инвестиции;

○ Задълбочаваща се амортизация на сградния
фонд и нарастване броя на опасните сгради;

∞ Международно сътрудничество с
организации и органи на управление;

○ Забавяне на процедурите при реализиране
на инвестиционните намерения и
инфраструктурни проекти поради липса на
пълна кадастрална и устройствена основа
и проектна готовност.

∞ Разкриване на нови туристически обекти и
активно развитие на туризма;

○ Климатични промени и произтичащите
заплахи свързани с тях;

∞ Запазване доброто състояние на околната
среда с цел развитие на общината като
туристическа дестинация;

○ Липса на постоянен контрол по отношение
опазването на компонентите на околната
среда;

∞ Развитие на биоземеделие и подобряване на
почвеното плодородие;

∞ Разкриване на нови социални услуги;

○ Липса на ефективност на регионалната
политика на държавата и на реформи за
финансова децентрализация на местното
самоуправление;
○ Невъзможност за реализиране на
иновативни инициативи и политики, поради
липса на законови регламенти;

∞ Продължаващо възстановяване и
○ Невъзможност на общинския бюджет да
модернизация на спортните бази и откриване на осигури необходимото съфинансиране при
нови спортни обекти.
усвояването на средствата от ЕС.
Изграждане и развитие на цифрова
инфраструктура за комуникация и свързаност

Забавяне на реализацията на значими
инфраструктурни проекти

1.12 Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво,
изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД
„Национален център за териториално развитие“ ЕАД (НЦТР) е изготвил
детайлен социално-икономически и демографски анализ за нуждите на Оперативна
програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от
ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на Република България,
регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, Националната концепция за
пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на район от
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ниво 2 за периода след 2020 г. Целта е подобряване на интеграцията между секторните
политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж и обвързването им
с националното пространство. Отправна точка в Социално-икономическия анализ са
очертаните приоритети на Кохезионната политика на ЕС за следващия програмен
период, които съхраняват и доразвиват полицентричния модел и териториалния подход
на основата на местния потенциал, териториалната, тематичната/секторната и
финансовата интеграция и координация, партньорството в управлението и обмена на
информация, знания, услуги и добри практики за постигане на общите цели.
• Основните препоръки в анализа са - повече финансов ресурс за
инфраструктурни проекти, приоритетно финансиране на проекти свързани със
спецификите на района и такива водещи до „истинска промяна“ и финансиране на
мерки по общински приоритети са имплементирани в програмата за реализация на
ПИРО, подробно описана в раздел V на настоящия план. Реализирането от общините на
проекти по европейските програми е необходим, а много често и незаменим
инструмент за постигането на устойчив растеж. Ако интегрираният подход за
регионално развитие се разглежда като “организиране, структуриране и координиране
на отделни взаимосвързани политики така, че съвместната им работа да бъде в
хармония”, то с основание може да се твърди, че изпълнението на проекти по
европейските програми от общините е важна част от него.
1.13

Спорт

България е традиционно спортна държава, но за съжаление в годините на
прехода се появи остър недостиг на финансиране както на професионалния спорт, така
и на масовия и училищния спорт. Спортът е много важен за правилното израстване на
нашите деца и развитието на младежите. Спортуването допринася за изграждането на
различни качества от физическо, емоционално, психологическо, социално и морално
естество, както и за подобряване на здравето на населението. Много хора са
непрекъснато в движение. В Европа всеки четвърти човек практикува спорт на открито
поне веднъж седмично.
Аматьорските спортни клубове в Република България, каквито са
съществуващите в Община Благоевград, се регистрират по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, под формата на сдружения. На територията на
община Благоевград развиват активна дейност 56 спортни клуба.
В общината е изградена добра спортно-материална база, позволяваща
развитието на различни видове спорт. По брой на спортните имоти Благоевград е над
средното равнище за страната: спортен комплекс „Пирин”, интернат по лека атлетика и
футбол; стадион; спортна зала; конна база; картинг-писта; тенис кортове и бейзболно
игрище. Те съответстват на съвременните норми и изисквания за провеждане на
състезания и за масов спорт.
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Общината участва активно във финансирането както на елитния, така и на
масовия спорт и на туризма. За да бъдат осигурени оптимални условия за хармонично
развитие на децата и младежите е необходимо да се извършва регулярен ремонт на
училищните физкултурни салони и на игрищата и да се изградят нови там, където те
липсват.
2.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за
планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Разработва се за срок от 7
години.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗРР ПИРО осигурява пространствена, времева и
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за
постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото,
социалното и екологичното състояние на общинската територия.
ПИРО като стратегически документи обвързва сравнителните предимства и
потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за
развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в
общината и устойчиво развитие на територията.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира
регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните
проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общинитата, като отчита
разработените инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и
изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни
инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за
регионално и местно развитие. ПИРО следва да бъде разработен, като стратегически и
програмен документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво
развитие на община Благоевград (и нейния център-град Благоевград) и връзките ѝ с
други общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното
развитие, като съдържат конкретни параметри за развитието на територията и планират
ресурсната обезпеченост на изпълнението.
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Стратегическата рамка за развитие на община Благоевград представлява
логическа и функционално-времева проекция на идентифицираните и оценени
сравнителни предимства, потенциали и проблеми на територията на общината. Същата
е пряко насочена към осигуряването на необходимите предпоставки, генериращи
осезаем приобщаващ растеж на общинската икономика, смекчаване на
вътрешнообщинските дисбаланси и осигуряването на адекватна на нуждите на
местната общност и бизнесa среда, инфраструктурна осигуреност и обслужване.
Чрез комплексна и интегрирана интерпретация на оценените сравнителни
предимства, ресурси, нереализирани потенциали и съществуващите проблеми бе
формулирана стратегическата рамка на документа, чиято логика включва
формулиране на визията за развитие, дефиниране на основни стратегически цели,
приоритети, специфични цели и свързаните с тях конкретни мерки.
Като цяло разработеният план за интегрирано развитие на община Благоевград
цели да намери необходимия баланс между интересите на ключовите заинтересовани
страни: държавните и местни власти, бизнеса, неправителствените организации и
местните общности в рамките на общината. От друга страна, община Благоевград като
част от пространството на Област Благоевград и Югозападен район за планиране има
значение за осигуряване на оптималното функциониране на системата за регионално
развитие в областта и в региона.
Стратегията на настоящия ПИРО е направена съобразно утвърдените
теоретични модели и съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на
местното развитие. Приложено е съчетание от няколко основни принципа.
Приемственост и съгласуваност: документът е разработен в рамките на
съществуващия европейски и национален нормативен и стратегически контекст на
политиката на регионално развитие, съобразен е със съществуващите действащи
стратегически и планови документи в рамките на Област Благоевград и Югозападен
район за планиране;
Устойчивост: ПИРО акцентира върху цели и мерки, които ще оказват устойчив
интегриран позитивен ефект върху териториалното развитие;
Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения;
Аргументираност. На основата на закономерностите в местното развитие, обобщени
от общественото мнение и синтезирани в резултатите от проведения анализ, се
структурира съдържанието на ПИРО;
Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи
отговорността за постигане на очакваното състояние на общината към хоризонта на
планирането – 2027 г.;
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Публичност. ПИРО е формулирана съвместно с множество представители на община
Благоевград, чрез проведената серия от анкети;
Обвързване и интегритет на действията, заложени в различните секторни политики и
програми за постигане на комплексен социално-икономически ефект;
Оперативност. ПИРО завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни дефиниции
дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на мотивирани
проекти през следващите седем години.
Отвореност и адаптивност на стратегическите намерения към променящите се
условия на средата, в която се реализира ПИРО.
Подходът за изграждането на стратегическата част обединява резултатите от
проведения анализ и прилежащата му оценка /синтезен SWOT анализ и пресичане на
SWOT компонентите/, разнообразните мнения от проведените публични срещи и
попълнените анкети, както и основните насоки от действащите законодателни и
стратегически документи. Всеки от посочените компоненти е сведен до списък от
ключови приоритети в развитието на община Благоевград, обединени в общ набор от
ключови теми за развитие, на основата на които се построява и цялата стратегия за
развитие на общината.
Социално-икономическият анализ на състоянието в общината завършва със
синтезиран SWOT анализ, отбелязващ силните и слабите страни на общината, заедно с
възможностите и заплахите от прилежащия регионален и национален контекст.
1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ПИРО 2021-2027 г.
Настоящата стратегическа рамка за развитие на община Благоевград е
разработена в съответствие с методите и подходите на стратегическото индикативно
планиране на местното и регионално развитие. Планирането е разглеждано като
комплексен динамичен и пространствено обусловен процес, задвижван от нуждите и
желанията на местната общност, съобразени със съществуващите нормативни и
стратегически изисквания на развитието в европейски, национален и регионален план,
отчитащи сравнителните предимства и местен потенциал на територията, включително
културните и духовни традиции на общността.
ПИРО Благоевград за периода 2021-2027 г. е разработен в съответствие с
предвижданията на Националната програма за развитие: България 2030, Националната
концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) и нейната
актуализация от 2019 г. (АНКПР), Интегрирана териториална стратегия за развитие на
югозападен регион, Социално-икономически анализ на районите на национално ниво,
изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, проект ЕВРОПА
2030 „Предизвикателства и възможности“ и проекти на оперативните програми за
периода 2021-2027 г.
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СЪОТВЕТСТВИЯ НА ПИРО 2021-2027 Г. С ЕВРОПЕЙСКИТЕ, НАЦИОНАЛНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ПИРО е в съответства с целите и приоритетите на ЕС в областта на
регионалната политика и стратегията „Проект Европа 2030 —
предизвикателства и възможности”. Основна цел на политиката до 2030 г. е
ускоряване на икономическото сближаване в рамките на ЕС, чрез целенасочена и
фокусирана правителствена подкрепа за повишаване на специализацията в продукти и
отрасли, характеризиращи се с по-висока технологична и научноизследователска
интензивност, което ще позволи заемането на по-добри и по-престижни позиции в
глобалните вериги на стойността. Своевременната технологична трансформация на
икономиката и повишаването на ресурсната ефективност имат потенциала да я изведат
на по-висока траектория на растеж, доближавайки жизнения стандарт на българския
гражданин до средноевропейските нива.
Основен стратегически документ, който очертава политиките за развитие на
България за следващите години, е Националната програма за развитие: България 2030.
Националната програма за развитие: България 2030 е рамков стратегически документ
от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Той
детерминира визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на
държавното управление, включително техните териториални измерения.
При изработването на ПИРО са взети предвид основните
правителството, заложени в Програмата, за периода до 2030 г, които са:

цели

на

– Технологична трансформация
– Демографски подем
– Намаляване на неравенствата
Реализирането на стратегическите цели е предвидено посредством целенасочени
политики и интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на
развитие:
➢ Ос 1 Иновативна и интелигентна България
Тази ос на развитие акцентира върху повишаването на конкурентоспособността
на българската икономика и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и
интелигентния растеж. В рамките на тази ос правителството определя три национални
приоритета:
1. Образование и умения
2. Наука и научна инфраструктура
3. Интелигентна индустрия
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➢ Ос 2 Зелена и устойчива България
Основният фокус на тази ос на развитие е устойчивото управление на
природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и
обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да
могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. Предвидени са
три национални приоритета за изпълнението на тази ос:
1. Кръгова и нисковъглеродна икономика
2. Чист въздух и биоразнообразие
3. Устойчиво селско стопанство
➢ Ос 3 Свързана и интегрирана България
Осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и
устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на
транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие,
стъпвайки на специфичния местен потенциал, определя политиките, включени в тази
ос. За тяхната реализация мерките са групирани в три национални приоритета:
1. Транспортна свързаност
2. Цифрова свързаност
3. Местно развитие
➢ Ос 4 Отзивчива и справедлива България
Тази ос на развитие е фокусирана върху изграждането на ефективни и отговорни
публични институции. Специален акцент на политиката върху групите и индивидите в
неравностойно положение ще позволи постигане на по-включващ и по-устойчив растеж
и споделен просперитет за всички. Тази цел се адресира от два национални приоритета:
1. Институционална рамка
2. Социално включване
➢ Ос 5 Духовна и жизнена България
Политиките ще адресират подобряването на здравния статус на населението,
като ключов детерминант на качеството на живот, но също и като необходимо условие
за включването му в заетост и социална активност, както и духовни потребности на
индивида да осигури предпоставки за превръщането му в творческа и пълноценна
личност. За нейното реализиране правителството определя два национални приоритета:
1. Здраве и спорт
2. Култура, наследство и туризъм
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и
нейната актуализация 2019г. (АНКПР) е интегрирането на целите на НСРР 2012- 2022
г.
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При изработвнето на ПИРО Благоевград са съблюдавани трите стратегически
цели на АНКПР, както и техните специфични цели и приоритети, които служат за
координираща платформа на всички секторни политики с териториални измерения:
Стратегическа Цел 1: Териториално сближаване – чрез подобряване на
свързаността на всички нива, укрепване на мрежата от градове-центрове и развитие на
трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество
Специфична цел 1.1. Интегриране в европейското пространство
Специфична цел 1.2. Полицентрично териториално развитие
Специфична цел 1.3. Съхранено природно и културно наследство
Стратегическа Цел 2: Икономическо сближаване - чрез подкрепа за развитие
и подобряване качествата на регионалните потенциали и опазване на околната среда
Специфична цел 2.1. Регионална конкурентоспособност в подкрепа на растежа
Специфична цел 2.2. Стимулирано развитие на специфични територии
Стратегическа Цел 3: Социално сближаване - чрез създаване на равностойни
условия за развитие и реализация на човешкия капитал
Специфична цел 3.1. Пространствена свързаност и достъп до услуги
Специфична цел 3.2. Качеството на образователни, здравни, социални и
културни услуги
В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район са
отразени насоките на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие след
2020 г. Пет основни Цели на политиките (ЦП) ще стимулират инвестициите на
политиката на сближаване на ЕС в периода 2021—2027 г.:
ЦП 1 - По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и
интелигентен икономически преход;
ЦП 2 - По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика,
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска;
ЦП 3 - По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и
регионалната свързаност на ИКТ;
ЦП 4 - По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните
права;
ЦП 5 - Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и
интегрирано развитие на всички видове територии.
В контекста на дефинираните нужди за развитие и посочената стратегическа
рамка са определени стратегическите приоритети за развитие и пространствена
организация на Югозападен район описани в Интегрирана териториална стратегия
за развитие на югозападен регион:
ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на иновативния и интелигентен икономически
преход

73

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Специфична цел 1.1. Подобряване на научно-изследователския потенциал на
столицата и района
Цел 1.1.1: Подготовка за работните места
Цел 1.1.2: Разширяване на обхвата и разпространението на иновациите
Цел 1.1.3: Насърчаване на предприемачеството
Цел 1.1.4: Преход към неутрална по отношение на климата икономика
Цел 1.1.5: Насърчаване на устойчивия растеж
Специфична цел 1.2. Повишаване на инвестиционната активност, вкл. чрез
изграждане на нови индустриални зони
Специфична цел 1.3. Подкрепа за регионална специализация, устойчиво
валоризираща специфичните потенциали на района
Цел 1.3.1: Оползотворяване на регионалния туристически потенциал
Цел 1.3.2: Развитие на устойчиво и диверсифицирано селско стопанство
ПРИОРИТЕТ 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал чрез осигуряване
на достъп до качествени услуги
Специфична цел 2.1. Образование и обучение за високо квалифицирана работна
сила
Специфична цел 2.2. Насърчаване на заетостта
Специфична цел 2.3. Осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги
Специфична цел 2.4. Подобряване на социалните услуги и социалното
включване
Специфична цел 2.5. Опазване, развитие и популяризиране на културното
наследство и културните услуги
Специфична цел 2.6. Предоставяне на качествени публични услуги
ПРИОРИТЕТ 3: По-добре свързан и устойчив район
Специфична цел 3.1. Подобряване на свързаността на района в национален и
международен план и вътрешнорегионалната достъпност
Цел 3.1.1: Транспортна свързаност и достъпност
Цел 3.1.2: Цифрова свързаност
Специфична цел 3.2. Подобряване качествата на околната среда чрез изграждане
и подобряване на екологичната инфраструктура
Специфична цел 3.3. Запазване на биологичното разнообразие
Специфична цел 3.4. Териториално развитие и сближаване
Цел 3.4.1: Засилване на конкурентните позиции на софия в европейски план и
разпределяне на растежа по-широко в района
Цел 3.4.2: Развитие на градските райони и стабилизиране на селищната мрежа
Цел 3.4.3: Развитие на малките градове
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Цел 3.4.4: Принос към развитието на селските райони в ЮЗР
Специфична цел 3.5. Укрепване на трансграничните перспективи
Приемственост с ОПР на община Благоевград 2014-2020 г. Настоящият
документ е изготвен в съответствие с ОПР на община Благоевград за периода 20142020 г. с визия за развитие „Община Благоевград – просперираща община, популярен и
привлекателен туристически, културен и образователен център; община със съхранено
историческо наследство, хармонична околна среда и добър жизнен стандарт за нейните
жители“. Визията на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. бе планирана
да постигне чрез последователно осъществяване на 4 стратегически цели, 12
приоритета, 44 специфични цели и прилежащите им мерки.
Кохезия с Европейскя план за възстановяване
На 26 май 2020 г. Европейската комисия представи обширен план за
възстановяване на Европа, за чието изпълнение ще бъде мобилизиран пълният
потенциал на бюджета на ЕС. С плана ще се подпомогне преодоляването на
икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия, задвижването
на европейското възстановяване и запазването и създаването на работни места.
Благодарение на инструмента Next Generation EU, разполагащ със 750 милиарда евро,
както и на целенасочените увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 20212027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.
На 21 юли 2020 г. лидерите на ЕС постигнаха съгласие по този план за
възстановяване и многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.,
поемайки курс към излизане от кризата и поставяне на основите на една модерна и поустойчива Европа.
Инструментът Next Generation EU ще бъде разгърнат в рамките на три стълба:
1. Оказване на подкрепа на държавите членки за тяхното възстановяване и
съвземане и за излизането им от кризата още по-силни;
2. Даване на тласък на икономиката и мобилизиране на частните инвестиции;
3. Извличане
на
поуки
от
кризата
и
тратегическитепредизвикателства, пред които е изправена Европа.

справяне

със

ПИРО Благоевград представлява съчетание на 3 стратегически цели, 13
приоритета и 219 мерки, насочени към развитие на икономиката, туризма, техническата
инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда и повишаване
капацитета на общинската администрация. Формулираните предложения за развитие
отчитат законодателната и стратегическата рамка на регионалното развитие в
европейското и националното пространство. Структурата и посланията на
стратегическата част съответстват на постановките в ЗРР, ППЗРР, „Методическите
указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г.“ и не противоречат на
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законодателството в сферите устройство на територията, опазване на околната среда и
културното наследство.
За подбора на аргументирани, изпълними и съответстващи на местните ресурси и
специфика предложения е приложен специфичен подход, включващ компонентите на
SWOT, проучените обществени потребности и препоръки, както и насоките на
стратегическите документи от по-високо ниво.
Предложена е ясна структура, респектираща идея за интегрирания подход в
стратегическото планиране - изведените цели се разгръщат в единството на очертаните
приоритетни области. По този начин се постига синергичен ефект между резултатите
на отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел допринасят
повече от един приоритет.

ВИЗИЯ
Визията за развитие дава характеристики на специфичния потенциал на общината
и насоките за бъдещото ѝ развитие. Визията на община Благоевград за периода 20142020 г. беше „Община Благоевград – просперираща община, популярен и
привлекателен туристически, културен и образователен център; община със съхранено
историческо наследство, хармонична околна среда и добър жизнен стандарт за нейните
жители“. Това е всеобхватна и обобщена, но еднозначна и разбираема визия и краткия
период от 7 години тя не е загубила актуалността си, защото правилната ѝ насоченост е
потвърдена, а обрисуваното желано състояние все още не е напълно постигнато.
В тази връзка визията за новият програмен период 2021-2027 г. запазва и пренася
основното й звучене и желан резултат, като я допълва с някой от обновените цели и
мерки в новите европейски, национални, регионални и местни стратегически
документи.
Също така са отчетени реалните оценки, в следствие анализа на социалноикономическо развитие, препоръките, дадени в областната стратегия за развитие на
община Благоевград, анализа на силните, слабите страни, възможностите и заплахите
за общината, оперативните програми, финансирани от фондове на ЕС и новите цели и
приоритети на Кохезионната политика на ЕС. Визията е водеща по отношение на
стратегическата част на плана и го рамкира
ВИЗИЯ НА ПИРО 2021 – 2027 г.
Община Благоевград – просперираща община! Община с популярен и
привлекателен туризъм, развита кръгова икономика и отлична бизнес
инфраструктура.
Тя отразява перспективите пред общината на основата на икономическите и
социалните фактори, като отчита възможностите жителите на Благоевград да имат повисок жизнен стандарт и да обитават добре устроена жизнена среда.
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Главната цел има ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване
конкретната специфика на община Благоевград. Посочва сферите и областите, в които
трябва да се работи, за да се реализира визията, като се съобразява с предназначението
на ПИРО да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на
местната общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и
европейско ниво.
ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПИРО Е:
Постигането на интегрирано устойчиво развитие, привличане на инвестиции,
насърчаване икономическата активност, повишаване стандарта на живот и
преодоляване на демографската криза, чрез стабилни темпове на икономически
растеж на основата на собствени и привлечени ресурси и местения потенциал на
територията.
За постигането на главната стратегическа цел в ПИРО са заложени 3
стратегически цели, 14 приоритета и 218 мерки, насочени към развитие на
икономиката, туризма, техническата инфраструктура, намаляване на бедността,
опазване на околната среда и повишаване капацитета на общинската администрация.
Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие,
но без да ги преповтарят. Определените приоритети произтичат от изводите на
аналитичната част на документа, като се фокусират върху конкурентните предимства
на общината. Всеки от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и
представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на пообщите стратегически цели. При определянето им следва да са достатъчно обхватно
формулирани, за да не се налага честа преработка на ПИРО, а от друга да са достаъчно
точни и ясни, за да има ефективно разпределение на ресурсите по време на
предстоящото им реализиране.

Съответствие на стратегическите цели на ПИРО Благоевград за периода 2021 –
2027 г. с целите в основните стратегически документите на областно, регионално и
национално ниво

ПИРО община Благоевград

Интегрирана
териториална
стратегия за
развитие на
югозападен
регион:

Националната
концепция за
пространствено
развитие за периода
2013-2025 г.

Националната
програма за
развитие: България
2030
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ПРИОРИТЕТ 1:
Насърчаване на
Стратагическа цел 1. „Подем в
иновативния и
икономическото развитие на
интелигентен
общината“
икономически
преход

Стратегическа Цел 2:
Икономическо
сближаване

Ос 1 Иновативна и
интелигентна
България;
Ос 2 Зелена и
устойчива България

Стратегическа Цел 3:
Социално сближаване

Ос 4 Отзивчива и
справедлива
България;
Ос 5 Духовна и
жизнена България

Стратагическа цел 2.
„Развитие на човешките
ресурси“

ПРИОРИТЕТ 2:
Съхранение и
развитие на
човешкия
капитал чрез
осигуряване на
достъп до
качествени
услуги

Стратагическа цел 3.
„Подобряване качеството на
живот чрез изграждане на
съвременна инфраструктура и
свързаност“

ПРИОРИТЕТ 3:
Стратегическа Цел 1:
По-добре свързан
Териториално
и устойчив
сближаване
район

Ос 3 Свързана и
интегрирана
България
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Забележка: графиката показва йерархичната структура, като не обхваща всички приоритет и мерки

Стратегическа цел 1. „Подем в икономическото развитие на общината“.
Реализацията на целта ще доведе до силен икономически растеж и до нарастване
на благосъстоянието на жителите на общината, което ще се постигне като се подкрепи
привличането на нови инвестиции и стратегически инвеститори, използване на
средствата по европейските програми, внедряването на иновациите, качествено
образование и обучение, насърчаване на заетостта и социално сближаване. По този
начин ще се осигури висока производителност и ще се подкрепят малките и средните
предприятия (МСП) и земеделските стопанства, които са основни целеви групи на
политиките за конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Стратегическата цел 1 съдържа 6 приоритета и 67 мерки, които се очаква да
допринесат за постигането на по-висок икономически растеж, за намаляване на
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безработицата, както и за нарастване на инвестициите в дълготрайните материални
активи, на преките инвестиции и повишаване на производителността.
За реализиране на тази цел планираните мерки са групирани в следните приоритети:
Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“, ще осигури създаване на условия за
развитие на бизнес среда, благоприятстваща иновациите и инвестициите в развитие на
цифровата инфраструктура, производства и услуги с висока добавена стойност, високи
технологии и финансиране на стартъпи. Ще се насърчи предприемачеството, прехода
към Индустрия 4.0 и развитието на публично-частни партньорства. Ще се подкрепи
създаването на нови МСП. При залагане на мерките на приоритет 1.1 беше обърнато
специално внимание на специфичните цели на Оперативна програма за иновации и
конкурентоспособност (ОПИК) 2021-2027 г. Финансовата осигуреност е необходима за
по-висок бъдещ растеж в бъдеще и ще осигури подобряване на сравнителните позиции
на общината.
Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“. За икономически подем е необходимо
модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации
за по-голяма конкурентоспособност и по-добро качеството на произвежданите
продукти. Тези мерки ще доведат до интелигентен и устойчив местен растеж.
Капацитетът за научни изследвания, знания и иновации зависи от широк спектър
фактори: стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики,
развитие на информационните и комуникационни технологии и online услугите и
създаване на центрове за върхови постижения, местни лаборатории за технологични
изпитвания и др., които са предвидени, като мерки към настоящия приоритет при
залагането на които беше обърнато специално внимание на специфичните цели на
оперативна програма за иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2021-2027 г.
Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“
Дългосрочната безработица може да има сериозни неблагоприятни последици за
икономиката на общината. Чрез приоритета ще се увеличат възможностите на
търсещите работа, което ще допринесе за растежа на заетостта, намаляване на
безработицата и зависимостта от обезщетения. Според Националната програмата за
развитие „България 2030” увеличаването на съгласуваността между потребностите на
бизнеса и обществото, от една страна, и програмите във висшето образование и в
професионалното образование и обучение от друга, ще остане ключов аспект на
политиките. Ще се стимулира по-тясното сътрудничество и комуникацията между
частния и публичния сектор в рамките на учебния процес. Тези дейности ще са и от
ключово значение за подобряването на качеството на висшето образование и
стимулирайки актуалността на учебните програми в глобален контекст. Особено
належащо е преодоляването на ниското ниво на компютърни и цифрови умения на
човешките ресурси, което препятства широкото използване на ИКТ и базираните на тях
услуги. Друго важно направление е осигуряването на предпоставки за включване в
заетост на лицата извън пазара на труда и повишаване на икономическата активност. В
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условията на бъдещ общ дефицит на работна сила, значителна част от населението на
района е извън пазара на труда. Тук се включват различни контингенти от население,
включително от групите в неравностойно положение. Една значителна част от тези
контингенти са младежите, които не учат и не работят. Чрез активни мерки на пазара на
труда ще бъдат адресирани съществуващите трудови резерви в икономиката, които са
извън заетост - нискообразованите лица и тези без квалификация, младежите, хората с
увреждания, хората в предпенсионна възраст, както и структурно реализацията на
пазара на труда на младите хора, продължително безработните и ромите безработните.
Специален акцент ще бъде поставен върху бързия преход от училище и безработица
към работа и успешно включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове,
чиракуване, професионално, неформално и самостоятелно обучение и придобиване на
умения. За увеличаване на нивото на икономическа активност и заетостта на хората
със затруднена мобилност или живеещи в селски, планински или отдалечени части на
района в Националната програма се планират мерки като насърчаване на иновативни
практики, самостоятелна заетост и мобилност, както и за стартиране на самостоятелна
стопанска дейност и предприемачеството, като начин за разкриване на работни места и
възможности за повишаване на икономическата активност и заетостта в икономиката. В
условия на ниски и намаляващи нива на демографско заместване ще продължи
реализацията на интервенции за повишаване пригодността за заетост и адаптивността
на по-възрастните с цел по-дългото оставане на пазара на труда. Предвидените мерки
включват предложения за институционално и обучение на работното място,
придобиване на ключови знания и умения, стимули за насърчаване на заетостта,
осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и др.
При залагане на мерките на приоритет 1.3 беше обърнато специално внимание на
специфичните цели на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
(ОПРЧР) 2021-2027 г. и други социални програми, финансирани от МТСП и Агенция
по заетостта.
Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“. Както е посочено в анализа, културните и
историческите забележителности на община Благоевград са многобройни, а някои от
тях са уникални като носители на информация, както за бита и културата, както на
района, България, така и за развитието на целия балкански регион. Те са предпоставки
за ефективното развитие на туризма. Значителна част от обектите, обаче, са
недостатъчно разработени. За постигане на стабилен ръст на сектора, основно
изискване е осигуряването на необходимите условия на достъпност и комфорт на
обектите, без това да поставя в риск тяхната автентичност. За осигуряване на добра
възвръщаемост от инвестициите и стабилен ръст на сектора, сериозни усилия ще се
фокусират в съвременни методи на маркетинга на туристическите дестинации с фокус
върху целостта и разнообразието на предлагания продукт.
При залагане на мерките на приоритет 1.4 беше обърнато специално внимание на
специфичните цели на ОПРР 2021-2027 г. и актуалиираната версия на Национална
стратегия за устойчиво развитие на туризма в република България, 2014-2030 г.
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Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“
Чрез приоритета ще се повиши конкурентоспособността на сектора, като
същевременно ще се осигури неговото устойчиво развитие, като се активизира
инвестиционния процес, насочен към модернизиране на производствените структури –
земеделски стопанства и преработватели на земеделска продукция, както и внедряване
на иновативни решения в земеделската практика.
Реализацията на мерките ще подкрепя насърчаване на иновациите, въвеждането на
нови технологии и практики в селското стопанство, които да допринасят за
задоволяване на увеличаващото се търсене на хранителни продукти и на възобновяеми
селскостопански суровини по начин, щадящ и съхраняващ околната среда.
Устойчивото и конкурентно горско и селско стопанство изисква от общината още подобра организация на борба с пожарите и природните бедствия, борбата с ерозията и
неблагоприятните последствия от затоплянето на климата. Ще се стимулира
въвеждането на превантивни мерки за предпазването на горите от пожари,
възстановяването на горските масиви и осъществяването на залесителните дейности с
оглед увеличаване площите, използвани по устойчив начин, преобразуване на
нискокачествената изоставена земя в гори, намаляване на почвената ерозия и
подобряване на водния баланс.
При залагане на мерките на приоритет 1.5 беше обърнато специално внимание на
специфичните цели на Стратегически план за развитие на земеделието и селските
райони и Оперативна програма за околна среда (ОПОС) 2021-2027 г.
Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“, насочва
усилията на община Благоевград към спиране загубата на биологично разнообразие,
чрез набелязване на мерки в защитените зони по Натура 2000, ефективна
селскостопанска и риболовна политика, съгласувани действия против агресивни
инвазивни видове, създаване на индикатори и мониторинг за биологичното
разнообразие и информиране на обществеността. От друга страна въздействието на
изменението на климата се намалява чрез биологичното разнообразие, опазване на
екосистемите и устойчивото им използване.
Биоразнообразието има важно значение не само защото е ценно самò по себе си. То ни
осигурява широк набор от екосистемни услуги и ползи, като например чиста вода,
опрашване на растенията, защита срещу наводнения, и всички тези ползи имат
значителна стопанска и обществена стойност.
Набелязаните мерки са насочени към справяне с основните причини за загубата на
биоразнообразие, те се интегрират в управлението и обществото чрез комуникация,
образование и осведоменост, чрез подходящи мерки за стимулиране, както и чрез
институционални промени.
При залагане на мерките на приоритет 1.6 беше обърнато специално внимание на
специфичните цели на ОПОС 2021-2027 г.
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Стратагическа цел 1. „Подем в икономическото развитие на общината“.
Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“
Мярка 1.1.1.

Мярка 1.1.3.

Изграждане на активен позитивен имидж на общината като инвестиционна дестинация
Създаване на подходяща инвестиционна среда за привличане на стратегически
инвеститори
Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за създаване на нови МСП

Мярка 1.1.4.

Финансиране на стартъпи

Мярка 1.1.5.

Развитие на цифровата инфраструктура

Мярка 1.1.6.

Насърчаване на преход към Индустрия 4.0

Мярка 1.1.7.

Развитие на публично-частни партньорства

Мярка 1.1.8.

Нова индустриална зона в Благоевград

Мярка 1.1.2.

Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“
Мярка 1.2.1.
Мярка 1.2.2.
Мярка 1.2.3.
Мярка 1.2.4.
Мярка 1.2.5.

Стимулиране на въвеждането на нови технологии и иновативни практики
Създаване на центрове за върхови постижения, местни лаборатории за технологични
изпитвания и др.
Развитие на информационните и комуникационни технологии и online услугите
Насърчаване на фирми, реализиращи производствени модели в подкрепа на кръговата
икономика
Стимулиране на иновационната активност на предприятията съгласно Стратегията за
интелигентна специализация 2021-2027 г.

Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“
Мярка 1.3.1.
Мярка 1.3.2.
Мярка 1.3.3.
Мярка 1.3.4.
Мярка 1.3.5.
Мярка 1.3.6.
Мярка 1.3.7.
Мярка 1.3.8.
Мярка 1.3.9.

Придобиване на ключови знания и умения
Създаване на програми за гъвкави системи за квалификация и преквалификация
включително на безработни
Насърчаване на младежката заетост
Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в
съответствие с местния пазар на труда
Мерки за подобряване на услугите по активиране, помощ при търсенето на работа,
съответствие между търсене и предлагане, преквалификация и индивидуализирани услуги
за нискоквалифицираната работна ръка
Насочване на образованието и обучението към изграждане на умения и компетентности в
съответствие с местния пазар на труда
Подкрепа за самонаети лица и начинаещи предприемачи чрез професионална
квалификация и обучение на безработни, включително и тези от рискови групи
Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно
положение
Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост

Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“
Мярка 1.4.1.

Популяризиране на културното наследство на общината и развитие на културния туризъм
Подкрепа на инициативи за създаване на туристически продукти в областта на винения и
Мярка 1.4.2.
селския туризъм
Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“
Мярка 1.5.1.

Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство

Мярка 1.5.2.

Модернизация на материалните активи и производствените фактори
Повишаване информираността и професионалната квалификация на заетите в селското
стопанство

Мярка 1.5.3.
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Мярка 1.5.7.

Насърчаване на внедряването на иновациите и обмена на знания в областта на храните и
земеделието
Модернизиране и разширяване на напоителните полета и внедряване на нови технологии
за напояване
Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско
стопанство
Устойчиво управление на горите и горския фонд

Мярка 1.5.8.

Наблюдение, превенция и борба с пожарите

Мярка 1.5.9.

Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите

Мярка 1.5.4.
Мярка 1.5.5.
Мярка 1.5.6.

Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“
Мярка 1.6.1.
Мярка 1.6.2.
Мярка 1.6.3.

Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.
Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура
2000”
Изграждане на „умни сгради” и „умни квартали”.

Стратегическа цел 2. „Развитие на човешките ресурси”.
Фокусът на стратегическа цел 2 е поставен върху развитието на човешкия ресурс като
най-важен за жизнеността и просперитета на общината. Подобряване на
образователните характеристики, услугите, достъпността и административния
капацитет ще спомогне община Благоевград да се развива успешно и да запази своите
човешки ресурси с подобрен здравен и социален статус.
За реализиране на целта планираните мерки са групирани в следните три приоритета:
Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на
общината“, е насочен към нарастване на дела на завършилите средно образование и
насърчаване на участието на младите хора във формално и неформално образование и
обучение. По-високото образование на младите хора е предпоставка за по-активно
участие в различните форми и начини за учене през целия живот и за подобряване на
образователната структура на населението. Значими усилия ще бъдат съсредоточени
върху повишаването приложимостта на училищното образование за постигане на
професионална реализация. Интегрирането на ромите в образователната система
продължава да бъдат предизвикателство. Осигуряване на равен достъп до
предучилищно и училищно образование с необходимото качество се очертава като
ключов проблем и ще фокусира реализирането на редица интервенции. При залагане на
мерките на приоритет 2.1 беше обърнато специално внимание на специфичните цели на
Оперативна програма за наука и образование 2021-2027 г. и програмите на МОН.

Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“
Основен фактор за определяне качеството на живот в дадена община е възможността за
жителите й да получат качествени и достъпни социални, здравни, културни и други
обществени услуги. Грижите за здравето на населението в общината са насочени към
осигуряване на равен достъп до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги,

84

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
чрез Националната здравна карта, структурата на здравната мрежа ще бъде адаптирана
към потребностите на населението, гарантирайки равнопоставен достъп до здравни
услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ. Приоритет 2.2
предвиждат инвестиции както във физическите параметри на заведенията, в които се
предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), така и в подобряване на
количеството и качеството на предлаганите услуги.
Политиката, насочена към възрастните хора, ще цели подобряване на достъпа им до
интегрирани социални и здравни услуги чрез осигуряването на по-широка подкрепа в
домашна среда и в общността за възрастните хора, зависими от грижа, както и
повишаване
на
ефективността
на
системата
за
дългосрочна
грижа.
Деинституционализацията на грижата за деца и възрастни хора също ще бъде обект на
целенасочени усилия, както и предоставяне на услуги в домашна среда, в
специализирана среда, услуги, които се предоставят мобилно, включително изграждане
на необходимата инфраструктура и доставка на оборудване.
Приоритет 2.2 предвижда съхраняване и социализация на културните ценности в
техните материални и духовни измерения като фактор за устойчиво развитие,
национална идентичност и културен диалог.

Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на
административното обслужване“ е насочена към осигуряване на ефективни
публични услуги, като необходими условия за благоприятна жизнена и бизнес-среда,
икономически растеж и високо качество на живота.
Демократичното управление има една основна цел – да повишава качеството на живот
на хората. Затова основна задача на публичната власт на централно и местно ниво е с
дейността си да отговаря в максимална степен на справедливите очаквания на
гражданите, да зачита техните права и широкия обществен интерес. Непрекъснато
трябва да се модернизира управлението и администрацията и да се скъсява голямата
дистанция между органите на властта и гражданите. Административното обслужване
на бизнеса и на отделния човек трябва да е бързо, справедливо и законосъобразно.
Предвидените мерки се очаква да допринесат за укрепване на институционалната
среда, въвеждането на принципите на открито управление и добра информираност.
Дейностите в приоритета са насочени към формулиране и прилагане на ефективни
политики, намаление на административната тежест за бизнеса и домакинствата и
оптимално изразходване на финансовите ресурси.
Основен фокус ще бъде намаляването на административната тежест и повишаването на
качеството на предоставяните услуги. Ще се реализират инвестиции в дигитализацията
на административни услуги както на централно, така и на местно ниво. Ще се повиши
нивото и качеството на електронното управление, електронният обмен и електронните
услуги. Ще се подобри информационното обслужване на гражданите и населението
чрез мобилни приложения. Ще се работи активно за внедряването и прилагането на
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нови технологии в администрацията, базирани на Интернет на нещата, изкуствен
интелект, блокчейн, и др.
Стратагическа цел 2. „Развитие на човешките ресурси“
Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“
Мярка 2.1.1.
Мярка 2.1.2.
Мярка 2.1.3.
Мярка 2.1.4.
Мярка 2.1.5.
Мярка 2.1.6.
Мярка 2.1.7.
Мярка 2.1.8.

Мярка 2.1.9.
Мярка
2.1.10.
Мярка
2.1.11.
Мярка
2.1.12.
Мярка
2.1.13.
Мярка
2.1.14.
Мярка
2.1.15.

Осигуряване на условия за разширяване на обхвата на предучилищното образование и
въвеждане на задължително образование за 4-годишните
Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи
училища
Подкрепа за професионалните училища
Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за
придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата;
Изграждане на връзки между образованието, науката и бизнеса, насочени към развитието
на общината
Продължаване на действието на Национална програма „Информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното
образование
Продължаване на действието на Национална програма „Обучение за ИТ кариера“
Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно значение и
професии с трудова реализация (Синхронизиране на план-приема на ученици в
професионалните училища, в съответствие с потребностите на реалния бизнес и
спецификите на общината)
Развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на
стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.
Стимулиране на образованието и намаляване на броя на отпадналите ученици
(Разработване на програми за привличане и задържане на децата в училище и др.)
Приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни
потребности
Прилагане на механизми за социална подкрепа
Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
Изграждане на капацитет, с цел подобряване на предлагането и достъпа до възможности
за качествено професионално обучение и повишаване на
квалификацията/преквалификация на възрастни
Осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни
дейности, особено за земеделските производители и горски стопани, обитаващи
периферните и отдалечени райони

Мярка
2.1.16.

Оптимизирането на структурата на училищата, създаване на предпоставки за финансиране
на пофесионални училища, защитени професии, съобразно потребностите на общината,
както и с внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение);

Мярка
2.1.17.

Осигуряване на достъп до формите на учене през целия живот чрез културни институции
(библиотеки, читалища, музеи), спортни организации и др., насочени към нови целеви
групи със специфични потребности и живеещи в отдалечени места.

Мярка
2.1.18.

Изграждане на партньорски мрежи между средните и висшите училища, научните
организации, бизнеса и местната власт
Въвеждане на информационни технологии в обучението (Осигуряване на компютър за
Мярка
всяко дете. Засилване на употребата на ИКТ като част от модернизираната
2.1.19.
образователна инфраструктура посредством подкрепа за обновяване, осигуряване на
достъп за хора с увреждания и др.)
Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“
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Мярка 2.2.4.

Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на населението до
първична, специализирана и болнична помощ.
Създаване на мобилни екипи към общинските лечебни заведения за осигуряване на
медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места.
Подобряване на материално-техническата база на болниците на територията на общината,
както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински
специалисти
Инвестиране в специализирани болници и отделения

Мярка 2.2.5.

Развитието на електронното здравеопазване

Мярка 2.2.6.

Прилагане на мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване
профилактиката на болестите

Мярка 2.2.7.

Създаване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа
за лица с увреждания и възрастни граждани

Мярка 2.2.8.

Създаване на други видове социални услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция,
консултативни за деца и семейства и т.н.)

Мярка 2.2.1.
Мярка 2.2.2.
Мярка 2.2.3.

Мярка 2.2.9.
Мярка
2.2.10.
Мярка
2.2.11.
Мярка
2.2.12.
Мярка
2.2.13.
Мярка
2.2.14.
Мярка
2.2.15.

Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда
Разработване на мерки за приобщаване на уязвимите групи
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно
положение
Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и
достъпен транспорт
Подобряване на достъпа до изкуство
Съхраняване, укрепване и популяризиране на културни и духовни празници и културни
събития в общината
Изготвяне и реализиране на програми за развитие на детско-юношеския и ученически
спорт

Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното
обслужване“
Мярка 2.3.1.

Дигитализация на административни услуги и създаване и усъвършенстване на нови форми
на административно обслужване - е-правителство и др.

Мярка 2.3.2.

Въвеждането на електронни обществени поръчки и процедури за отдаване на концесии

Мярка 2.3.3.

Подобряване на знанията на служителите в областта на информационните технологии

Мярка 2.3.4.

Усвояване на добри практики в повишаване на административния капацитет

Мярка 2.3.5.

Подобряване на уменията за управление на проекти

Мярка 2.3.6.

Подобряване на уменията на местните партньори за разработване, финансиране и
управление на съвместни проекти

Мярка 2.3.7.

Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация и изграждане на
информационни системи в помощ на инвеститорите

Мярка 2.3.8.

Стратегическо планиране и общински политики

Мярка 2.3.9.

Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове
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Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на
съвременна инфраструктура и свързаност“
Стратегическата цел е ориентирана към изграждане на адекватна инфраструктура за
осигуряване на по-качествена среда за населението на общината. Стратегическата цел
обхваща следните четири приоритета:
Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“
Приоритетът 3.1 е насочен към развитието на транспортната и дигитална
инфраструктура на общината, което ще увеличи конкурентните й предимства и ще
доведе до възможност за осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от
тяхното местожителство до пазара на труда, икономически и социални функции и
услуги. Към момента са налични значителни различия достъпът на домакинствата в
Благоевград до високоскоростен и свръхскоростен Интернет в сравнение със селата в
общината. Улесняване мобилността на населението и достъпа до услуги с периодичен и
епизодичен характер и по този начин приобщаването на всички населени места в
общината е необходимо за нейното подобряване и оптимизиране.
При залагане на мерките на приоритет 3.1 беше обърнато специално внимание на
специфичните цели на Оперативна програма за транспортна свързаност 2021-2027 г.
Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“ ще продължи
изпълнението на мерките и дейностите по оптимизация на системата за управление на
отпадъците. Ще се предприемат действия, насочени към изпълнение на пакета
„Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в ресурси. Ще се продължи
приоритетно изграждане и реконструкция на ВИК мрежата.
При залагане на мерките на приоритет 3.2 беше обърнато специално внимание на
специфичните цели на Оперативна програма околна среда 2021-2027 г.
Приоритет 3.3. „Развитие на културната и спортната инфраструктура“ е
насочен към модернизиране, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт,
изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт,
поддържане на открити и закрити спортни площи и поддържане и обогатяване на
културната инфраструктура и достъпа до изкуство.
Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“
Устойчивото енергийно развитие е основата на общинската енергийна политика. Този
приоритет е насочен към изграждане и обновяване на електропреносната мрежа,
намаляване на емисиите на парникови газове, чрез увеличаване дела на енергията от
възобновяеми енергийни източници, подобряване на енергийната ефективност на
сградния фонд.
Приоритет 3.5. „Развитие на селищна инфраструктура“
Приоритет 3.5 предвижда изграждане на подземни и надземни паркинги,
увеличаване на паркоместата, изграждане на велоалеи, изграждане на нови мостове и
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поддръжка на съществуващите в общината, проектиране изграждане на детски
площадки, възстановяване и модернизация на съществуващите спортни съоръжения и
др. Изграждане и обновяване на здравната и социалната инфраструктура.

Стратагическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна
инфраструктура и свързаност“
Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“
Мярка 3.1.1.

Изграждане на регионалната транспортна свързаност

Мярка 3.1.2.

Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането й в
съответствие с европейските изисквания

Мярка 3.1.3.

Развитието на устойчиви системи на градски транспорт

Мярка 3.1.4.

Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа

Мярка 3.1.5.

Модернизация на телекомуникационната мрежа и развитие на мрежите за достъп до
високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет на територията на общината

Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“
Мярка 3.2.1.

Поддържане и ремонт на съществуващите водоеми и изграждане на нови
Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна
Мярка 3.2.2.
вода
Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около водоизточниците и
Мярка 3.2.3.
др.
Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното
Мярка 3.2.4.
ограничаване
Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща преработката на смет и
Мярка 3.2.5.
отпадъци
Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в
Мярка 3.2.6.
общината
Мярка 3.2.7. Изграждане на площадки и съоръжения, намаляващи замърсяванията
Изграждане на системи за ранно предупреждение - ще бъдат допълнително засилени,
Мярка 3.2.8. включително и техническия капацитет в прогнозирането и управлението на риска от
бедствия.
Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“
Мярка 3.3.1.

Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура

Мярка 3.3.2.

Изграждане на спортни зали/инфраструктури за развитие на професионален спорт,
поддържане на открити и закрити спортни площи

Мярка 3.3.3.

Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова база за масов спорт
Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и
Мярка 3.3.4.
достъпен транспорт
Мярка 3.3.5. Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината
Подобряване на общинската образователна инфраструктура, включително внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура,
Мярка 3.3.6.
включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към
системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.
Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“
Мярка 3.4.1.
Мярка 3.4.2.

Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа
Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните
източници на енергия
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Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд и на уличното и парковото
осветление
Приоритет 3.5. „Развитие на селищна инфраструктура“
Изпълнени проекти за благоустрояване на селищната среда (площади, рехабилитация на
Мярка 3.5.1.
съществуващите градски паркове и градини, инфраструктура в жилищни квартали и др.)
Мярка 3.5.2. Изпълнени проекти за изграждане и обновяване здравната и социалната инфраструктура
Мярка 3.4.3.

3.

ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА
ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ
СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Идентифициране на всички заинтересовани страни и участници в процеса на:
формирането и прилагането на ПИРО
Един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната
политика за регионално развитие, съгласно Закона за регионалното развитие, е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на
принципа на партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на
взетите решения и планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната реализация.
Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с
ПИРО е повишаване обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при
прилагане на мерките за общинско развитие.
Принципът на партньорство между представителите на гражданското общество
(бизнес, неправителствени, браншови и други организации) и администрацията е
въведен като основополагащ от европейски и национални документи за регионално
развитие. Този принцип се прилага на всички етапи от дейностите по регионално
развитие - планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на въздействието на
политиките. Представителите на бизнеса, гражданското общество, неправителствените
и браншови организации и др. играят особено важна роля в този процес. Техните
нужди и проблеми трябва да бъдат оценявани при планирането на местните политики,
участието им във всички етапи на стратегическо планиране трябва да бъде предвидено
чрез подходящи форми и механизми. Основната цел на партньорството е при
планиране на местна политика да се вземат предвид мненията на различни
заинтересовани страни, да се съберат представители на всички заинтересовани страни в
решаване на даден въпрос, да се приобщят гражданите с техния потенциал и ресурс, за
да бъде по-ефективно планирането за развитие на дадена територия.
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При взаимодействие между целевите групи бяха прилагани всички приети
форми на взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност
и активно участие. При съвместната работа беше стимулиран подходът „отдолунагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните
решения. Определянето на целите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират
тези цели, бяха планирани с активното участие на всички партньори и заинтересовани
страни. Тяхното участие бе потвърдено и с отговори по предварително разработена и
разпространена Анкета.
Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са
годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края на
периода на действие на плана.
За осигуряване на публичност в изпълнение на чл. 23 от ЗРР следва да се
информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и
прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно
очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация и
актуализация на ПИРО, се изисква информацията за плана, за оценките и годишните
доклади да се:
•
Публикува на интернет страницата на общината;
•
Използват активно местните медии;
•
Изпращат документите по реализацията и актуализацията на ПИРО на всички
партньори;
Формирането на партньорства и повече възможности за съвместни действия е
възможно единствено, ако публично се представя пълния набор информация и се
привличат активно заинтересованите страни в процеса на планиране и реализация. В
рамките на разработването на документа се представят и популяризират работните
варианти на ПИРО, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за
развитието на общината и нейната общност. Различните механизми за представяне и
дискутиране на работата по ПИРО насърчават публичното участие и провокират идеите
и предложенията на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните
интереси и съображения води до създаването на балансиран, реалистичен и отразяващ
местната специфика документ.
Прилагането на принципа за партньорство, осигуряване на информация и
публичност в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап
разработване на ПИРО включва: информиране, консултиране и вземане на съвместни
решения. Те бяха реализирани, чрез прилагането на следните форми за публичност:
➢ съвещаване чрез електронна поща;
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➢ информация и полезни контакти при прилагането на плана;
➢ провеждане на мероприятия, за да се представи процесът на подготовка на
ПИРО на партньорите и др.
За разработването на настоящия ПИРО Благоевград 2021-2027 г. беше
постигната активна комуникация със заинтересованите страни чрез попълване на
разработените анкети. Бяха изготвени анкетни карти, насочени към представители на
гражданското обществено, общинската администрация и бизнеса на територията на
общината. Получените предложения засилиха интегрираността на планираните
проекти.
С общинските служители се провеждаше текуща комуникация, която целеше да
се изясни възникнал проблем, да се събере допълнителна информация, да се дискутират
конкретни мерки и спорни моменти, възникнали по време на фокус групите или при
анализиране на данните.
В процеса на разработване на ПИРО и предвид извънредната ситуация, породена
от глобалната пандемия на COVID-19, съгласуването на настоящия документ премина
във виртуална среда.
След направените обсъждания, проектния вариант на ПИРО бе публикуван на
сайта на общината. Така стана възможно всички заинтересовани страни и активни
структури на гражданското общество, бизнеса, институции и др., да се запознаят с
проекта на ПИРО и да се включат със своите мнения и предложения в плановия процес.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване,
обсъждане и контрол на изпълнението осигурява прозрачността, компетентността,
ефективността и реалистичността на Общинския план за развитие.
Планът за интегрирано развитие на общината може да се изпълни успешно, ако
се прилагат изискванията, включени в настоящия документ, т.е. като се изпълняват
поетапно отделните проекти, залегнали в него, следи се за постигнатите резултати и
успоредно с това се осигурява адекватна информираност, участие и мотивация на
заинтересованите страни и цялата местна общност.
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4.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД
ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА
ПОДКРЕПА

НА

ПОТЕНЦИАЛИТЕ

ЗА

РАЗВИТИЕ

И

НА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както
и на потенциалите за развитие следва да бъдат определени приоритетни зони за
въздействие на територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено
изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана.
Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е
пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на
физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и
структура на основните фондове. Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за
въздействие) се определят на базата на общи (идентични) характеристики на
определена територия и/или общи проблеми или потенциали за развитие.
Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) могат да
бъдат както части от територията на общината с конкретно функционално
предназначение (например зони с преобладаващи административни/публични функции,
индустриални или бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с
преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и т.н.), така и други
специфични обособени територии с идентични характеристики или собствен потенциал
за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни общини).
Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя в
границите на структурно обособена част от територията на общината, като конкретният
й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви,
технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за
реализация на идентифицираните за съответната зона интервенции.
Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие), независимо
от функционалното предназначение на тяхната територия, могат да бъдат два вида:
• Градски зони за въздействие;
• Други зони за въздействие със специфични характеристики.
Градските зони за въздействие включват територии в урбанизираната градска
част (в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по
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обхват съседни територии, вкл. и извън строителните граници на града) или
функционални градски зони, обслужващи градско-селските връзки. Градски зони за
въздействие се определят само за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво
съгласно НКПР, административни центрове на общини, като определянето на
приоритетни градски зони е задължително. За останалата част от общинската територия
се определят други зони за въздействие със специфични характеристики.
Съгласно йерархичната система от градове-центрове, простиращи влиянието си
върху различни по площ териториални ареали общинския център гр. Благоевград
попада в 3-то ниво („средни градове, центрове с регионално значение за територията на
областите - областни центрове и други изявени градове“), като Според европейската
класификация на ESPON нивото е наречено ”Regional–Local” анализът на
съществуващото състояние и наличните функции на градовете показва, че: 1. Градовете
от 3-то ниво Велико Търново, Габрово, Шумен, Добрич, Хасково, Пазарджик и
Благоевград притежават потенциални възможности да преминат във 2-ро ниво при
подходящо бъдещо развитие и евентуално стимулиране. Във връзка, с което следва да
се включат „градски зони за въздействие“.
Другите зони за въздействие със специфични характеристики могат също да
представляват градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от
урбанизирана градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се
отнасят до всеки вид населено място или част от територията на общината, както и да
включват части от съседни общини.
В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но
от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям
потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината.
Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на
максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Определянето
на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в териториите, които
са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при анализа територии с найголям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони следва да бъдат с
ограничен брой и така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да
повлияе върху развитието на цялата община.
Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ, но за по-голяма по
размер зона, са необходими по-силни мотиви и доказателства за необходимостта от
обхващането на съответната територия, включена в обхвата на зоната.
Подборът на приоритетните Зони за прилагане на интегриран подход (зони за
въздействие) следва да бъде добре обоснован и базиран на реални данни и проучвания
за съответната територия, а в плана следва да бъдат ясно описани характеристиките,
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проблемите и потенциалите на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които
съответната зона е определена като приоритетна за развитие.
В община Благоевград агломерационни образувания са формирани при град
Благоевград, който е общински център има достатъчен производствен,
инфраструктурен, социален и културен потенциал, съответно и притегателната
способност за агломериране.
В ПИРО Благоевград избраните приоритетни зони са логично продължение на
зоните дефинирани в Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Благоевград изменен и допълнен на 01.2016 г.
При определянето им е търсено постигането на наследственост между двата
планови документа, за да се съобрази дългосрочното пространствено развитие със
средносрочното социално-икономическо развитие на общината. За определянето на
приоритетни зони за въздействие са взети предвид и следните фактори – населението,
което ще се възползва от направените инвестиции; резултатите от анализа на
територията на общината и обобщения SWOT анализ; броят заявени проекти и идеи за
развитието на конкретната територия; проектната готовност на предвидените
интервенции за конкретна територия.
На база на изброените фактори са определени три приоритетни зони за
въздействие, върху които в най-силна степен ще се реализира прилагането на
интегриран подход.
Приоритетна зона за въздействие 1. Градска зона- „Зона за социално-жилищно
развитие“
• Обосновка
• Реални данни и проучвания за съответната територия,
• Описание на характеристиките, проблемите и потенциалите на зоната
• Аргументи, въз основа на които съответната зона е определена като приоритетна
за развитие.
Приоритетна зона за въздействие 2: Зона за икономическо развитие – „Нова
индустриална зона в Благоевград“.
•

Обосновка

•

Реални данни и проучвания за съответната територия,

•

Описание на характеристиките, проблемите и потенциалите на зоната
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•

Аргументи, въз основа на които съответната зона е определена като приоритетна
за развитие.

Приоритетна зона за въздействие 3: Развитие на туризма и опазване на
природните дадености
•

Обосновка

•

Реални данни и проучвания за съответната територия,

•

Описание на характеристиките, проблемите и потенциалите на зоната

•

Аргументи, въз основа на които съответната зона е определена като приоритетна
за развитие.

Други Зони за въздействие – по предложение на обществеността.

5.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ

С цел да предостави методологическа подкрепа за прилагането на интегрирани и
базирани на местните специфики градски стратегии в рамките на кохезионната
политика, в началото на 2020 г. ЕК издаде Наръчник за стратегии за устойчиво градско
развитие. По-специално, документът представлява инструмент, който да послужи на
различните заинтересовани страни в процеса на стратегическо планиране, изпълнение и
мониторинг на устойчивото градско развитие, подкрепено от Европейския фонд за
регионално развитие. В тази връзка, при разработването на ПИРО са взети под
внимание и препоръките от този Наръчник, както и препоръките в „Общи указания за
подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.“.
Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за
реализация на плана:
Под интегриран подход следва да се разбира подход, целящ предотвратяване появата
на социални и териториални различия, чрез по-добра съгласуваност между отделните
участници в планирането и управлението на територията. За да бъде постигнат, е
необходимо да бъдат взети под внимание множество компоненти от различен характер
(природогеографски, социално-икономически, политически и др.), както и наличните
потенциални пространствени взаимодействия в управлението на ресурсите.
Интегрираният подход се основава на три основни характеристики –
мултидисциплинарност, пространствено измерение, партньорство. Когато те са
налични, можем да заключим, че интегрираният подход е приложен. При изготвянето
на програмата за реализация към ПИРО Благоевград този подход е налице, като е

96

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
спазен принципа за партньорство при дефинирането на основните проектни
предложения чрез участието на заинтересованите лица при тяхното определяне, планът
е изготвен от мултидисциплинарен екип, притежаващ компетенции в съответните
направления по компонентите, залегнали в аналитичната и стратегическата част и
предвидените мерки са с конкретно пространствено измерение.
Общата оценка представлява макро рамка - експертна оценка, обхващаща
възможните източници за финансиране и разпределение на необходимото и очаквано
финансиране по години. Реалната преценка е доста трудна, поради факта, че –
програмите, финансирани със средства от ЕСИФ, към момента са на етап проекти и не
е ясно до какво изменение ще се стигне във връзка с Пандемията от COVID 19.
Затруднение за коректна оценка e и трудното прогнозиране на пълния обем финансови
публични и частни средства (безвъздмезни помощи - извън тези от ЕС, трансфери,
субсидии, извънбюджетни средства, дарения, средства на банки и фондации,
чуждестранни инвестиции и др.), които ще бъдат реализирани на територията на
община Благоевград, както и тяхното разпределение. Интегрираният подход
предполага, че успешното реализирана на даден проект може да спомогне за
реализацията на следващ и обратното – спиране или забавяне на важен ифраструктурен
общински проект ще повлияе негативно на проекти, свързани с привличането на
инвестиции и развитието на икономиката на обшината.
Макар че ПИРО има своя финансова рамка, той не управлява пряко ресурси.
Ресурсите за неговата реализация идват от различни източници на финансиране като:
европейските фондове (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР), държавния бюджет,
общинският бюджет, частни инвестиции, други международни фондове и програми. С
най-голям дял на финансиране на заложените в ПИРО приоритети са фондовете на ЕС.
Очаква се през следващия програмен период да има много по-голяма усвояемост по
тях, което увеличава важността им за изпълнението на целите на стратегията.
Средствата от държавния бюджет, общинският бюджет и частните инвестиции
включват както необходимото национално съ-финансиране по проекти, така и
реализиране на собствени проекти и инициативи.
При разпределението на необходимите ресурси за целите на ПИРО по години е
използван постигнатият темп на усвояване по сегашните оперативни програми – т.е.
включено е финансирането по вече стартирали проекти, които ще продължат да се
изпълняват до края на 2021 г.
За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е
идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти,
инвестиции, политики), които са използвани целенасочено за осъществяване на
конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в
която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка
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на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук - и на
ПИРО. Мерките, заложени в програмата за реализация, са приложими, постижими и
реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на финансиране.
Мерките са оформени след идентифициране на отделните проектни идеи, което от
своя страна е постигнато чрез комуникация между заинтересованите страни и община
Благоевград.
Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от
условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
Основни компоненти на програмата за реализация са описание на интегрирания
подход и включени мерки, представени в частта цели и приоритети и в табличен вид по
образеца на Приложение №1 към плана („Програма за реализация на ПИРО
Благоевград за периода 2021-2027 г.“ представена, като приложение в настоящия план)
описание на предвидените мерки и дейности. Съгласно Методическите указания на
МРРБ неразделна част на Програмата за реализация е Индикативен списък на важни за
общината проекти, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата
(Приложение № 1А представен, като приложение към плана), изготвен по образец от
Методическите указания. Проектите, включени в Приложение № 1А, следва да се
реализират приоритетно, но за да бъдат включени в него е необходимо общината да
има известна степен на проектна готовност и общината заедно с партньорите да е
преценила, че съответният проект е от особена важност за развитието ѝ.
Съгласно Методическите указания в Програмата за реализация не се включват
„потенциални“ проекти. Програмата за реализация следва да бъде реалистична, а
включени проекти – реализуеми. В тази връзка е възможно след изготвяне на ПИРО,
когато общината има готовност с друг проект, той да бъде добавен по-късно, при
актуализация на програмата за реализация на плана. Включените в списъка проекти са
тясно обвързани с ключовите приоритети за развитие, а в програмата за реализация е
обоснован приносът им към тях.
Съгласно ППЗРР при приемане или изменение на бюджета на общината и
утвърждаване на индикативните разчети за средствата от ЕС се актуализира и
програмата за реализация към ПИРО Благоевград. Програмата следва да се актуализира
и при наличие на нови проекти, като това се извършва при спазване на принципите на
партньорство чрез съответните мерки от комуникационната стратегия.
Индикативната финансова таблица (приложение 2 към настоящия доклад) е
основен структурен елемент на ПИРО и представлява обща оценка на необходимите
ресурси за реализация на приоритетите на плана, като описва финансовата рамка на
поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в
местното развитие.
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Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за
реализацията на ПИРО за развитие през периода 2021-2027 г., които са разпределени по
приоритети.
Компонентите на индикативната финансова таблица включват:
➢ Определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през
периода до 2027 г.;
➢ Общия обем на планираните средства за тяхната реализация;
➢ Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на
Общината, като се имат предвид конкретните проекти, включени в Програмата
за реализация на ПИРО и проекти, които към момента нямат проектна
готовност, но ще спомогнат за постигане на избраните приоритети;
➢ Относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в
общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на ПИРО.
Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация
на приоритетите на ПИРО , включат четири групи финансови източници:
✓ Собствени средства: общински бюджет, общински или други местни публични
фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
✓ Републикански бюджет;
✓ Средства от ЕС: Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС
в областта на земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други
източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни
финансови институции, средства на неправителствени организации в
обществена полза и др. публични финансови източници;
✓ Други източници: частни финансови източници: средства от частни банки,
фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени
организации в частна полза.
При предвиждане на необходимите средства е взето предвид, че към момента все
още е валидно правилото N+3 от програмен период 2014 – 2020 , което през програмен
период 2021 – 2027 г. става N+2. Както и че максималният допустим грант от
европейските структурни фондове в размер на 85% (по изключения 100%) през новият
период се очаква да бъде 70%. В този смисъл грантът на важни за общината
инфраструктурни проекти по приложение 1А се очаква да мине по правилото N+3 и е
дадено съотношение на гранта 85% ЕС към 15% национален бюджет. От друга страна
част от меките мерки се очаква да се реализират напред във времето и съотношението е
съгласно предвиденото в „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно Европейски фонд за регионално развитие и относно кохезионният
фонд“:
•

Цел на политиката 1: по-интелигентна Европа чрез насърчаване на
иновативния и интелигентен икономически преход;
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•

Цел на политиката 2: по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез
насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини
инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на
климата и превенция и управление на риска.

За да се позволи гъвкавост, критериите за тематична концентрация ще се прилагат на
национално равнище.
За държави с:
минимален % за
минимален % за „ЦП2“
„ЦП1“
БНД под 75 %

35 %

30 %

БНД 75—100 %

45 %

30 %

БНД над 100 %

60 %

Не е приложимо
Минимум за ЦП1 и ЦП2: 85 %

За „меките“ мерки и мерките свързани с борбата и последствията от COVID са
взети процентите, предвидени в Предложение за Регламент на Европейския парламент
и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс ЕСФ+“
Следва да се има предвид, че в новият програмен период значително се залага на
стимулирането чрез банковото финансиране – гаранционен или заемен финансов
инструмент, което не е отразено във графа други източници, защото реално подлежи на
възстановяване или от приходите от проекта или от общинския бюджет.
В процеса на изпълнение на ПИРО могат да възникнат допълнителни
потребности, които да наложат реализирането на допълнителни проекти или
прехвърляне на средства между отделните пера.
В ПИРО Благоевград са заложени дейности и проекти, допринасящи за
развитието на туризма във всички приоритетни направления. Има разработен и един
цял приоритет, акцентиращ на туризма - Приоритет 1.2 – „Развитие на туризма“.
Мерките и дейностите/проектите, включени в него са съобразени с местните специфики
и имат за цел да подобрят достъпа до туристическите атракции на територията на
общината, както и да ги популяризират сред посетителите и местното население.
Община Благоевград цели да остане желана туристическа дестинация, като
пълноценно се представят природните дадености, културно-историческото наследство,
живите традиции и автентичен фолклор, чрез създаване на модерна визия за устойчиво
развитие на сектора. Приоритет е постигането на устойчив растеж на туризма в
общината, като се използват всички алтернативни форми. От съществено значение за
постигане на поставената цел е включването на Общината, местните общности,
сдружения и инициативни групи в дейностите по опазване на природното и културно
наследство, партньорството със съседни общини за разработване на общи туристически
маршрути, обща реклама и изпълнение на проекти за интегрирани териториални
инвестиции (ИТИ) и регистрация на всички атракции, фестивали и събития в Единната
система за туристическа информация (ЕСТИ), за да се популяризират.
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Най-значимите места, които имат потенциал да привлекат туристи в общината, са:
• Местности, които облагодетелстват развитието на зелен туризъм са Национален
парк „Рила“, Резерват „Парангалица“, Природна забележителност „Пещера в
местността Бойчова скала“ и Защитени местности „Находище на Балканско часовниче“
и „Блатото“, планински бази – хижа „Македония“ и хижа „Бодрост“, един заслон –
„Чакалица“ и детски Екоцентър;
• За развитието на събитиен туризъм способства наличието на съществуващи
традиции на Благоевград за провеждане на събития от различен характер, включително
семинари и конференции, концерти и фестивали, детски спортни събития и други;
• Потенциал за развитието на културен туризъм е наличието на туристически
обекти като: Комплекс „Вароша”, Църква „Въведение Богородично“ и РИМ
Благоевград, включени в 100-те НТО. Късноантична сграда - с. Дренково,
величественият Христов символ – Памет и Вяра над Благоевград, близост до обекти
като Рилски и Роженски манастир и др.
• Ски туризъм - на 25 км от Благоевград, в местността Бодрост се намира Ски
парк "Картала. Включва ски писти с разнообразен терен и обща дължина от 5 км, 6
местен кабинков лифт с две станции и два ски влека. Горната станция на лифта се
намира на височина 2350 м. Горната станция е начало на един от маршрутите до хижа
Македония. В близост до „Картала“ се намират хижите „Македония“ и „Чакалица“,
както и резерват Парангалица. Кабинковата въжена линия е с дължина 4 км и 750 м и
има капацитет 1400 души/час. На разположение на скиорите е Ски влек „Помагалски“ с
капацитет 900 души/час и дължина 1500 м. и Ски влек за начинаещи (учебен) с
капацитет 500 души/час и дължина 300 м.
6.

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И
МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за
дадена местност, в зависимост от географското й положение. Изменението се отнася до
„промяна в климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която
променя състава на глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената
променливост на климата, наблюдавана в сравними периоди от време“.
Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички
жители в Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на
настоящето, без да се застрашават възможностите на бъдещите поколения да
задоволяват своите нужди“. Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта –
социален, икономически и екологичен. Тази концепция се дефинира не само като
отделна и независима, а като хоризонтална политика, от която останалите общи и
секторни политики и управленски процеси следва да бъдат йерархично зависими, т.е.
устойчивото развитие трябва да бъде водещият принцип при вземането на решения на
всички нива – наднационално, национално, регионално и местно.
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Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е
проблематиката, свързана с изменението на климата. Това се признава и от
Европейския съюз, който утвърждава Европейски зелен пакет – пътна карта за
постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. Това е нова стратегия за растеж,
която има за цел превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество с
модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г.
няма да има нетни емисии на парникови газове и икономическият растеж не зависи от
използването на ресурси. Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на Европа за
изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в отговор на дефинираните от Организацията на
обединените нации цели за устойчиво развитие. Пакетът включва редица стратегии в
различни области като промишленост, биоразнообразие и други.
Българските задължения се регламентират от националното законодателство
чрез Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя
неговата основна цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове
като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да
осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните
промени“. Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до
намаляване емисиите на парникови газове:
✓

Повишаване на енергийната ефективност;

✓

Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;

✓

Улавяне и оползотворяване на метан;

✓

Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;

✓

Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;

✓

Насърчаване използването на обществен транспорт;

✓
Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на
ефективна „зелена“ икономика;
✓
Повишаване
екологична политика;

на

административния

капацитет

за

изпълнение

на

✓
Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за
изменението на климата.
Закона за опазване на околната среда също има отношение към климатичните
промени, тъй като в него се регулира стратегическия процес във всички области на
защита, мониторинг и управление на околната среда. В него се посочват принципите за
включване на политиките в областта на околната среда (включително политиките в
областта на климата и биологичното разнообразие) в други сектори.
На национално ниво, през 2012 година е приет и Трети национален план за
действие по изменение на климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката
на България в областта на климатичните промени и се основава на приетите от страната
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ни международни ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за
изменението на климата (РКООНИК), Протокола от Киото, последващото Парижко
споразумение, както и европейското законодателство в тази област.
Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. има, приетата през 2019 г. от
Министерски съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и
План за действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новият контекст на политиките,
свързани с климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране
към изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като
идентифицира и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата
икономиката, така и на секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско
стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“,
„Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението
на риска от бедствия се разглежда като междусекторна (интегрирана) тема. Съгласно
програмата са приети следните определения:
Изменението на климата се отнася до промяна в климата, дължаща се пряко или
косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната атмосфера и която
е в допълнение към естествената променливост на климата, наблюдавана в сравними
периоди от време.
Глобалното затопляне се отнася до постепенното нарастване, наблюдавано или
прогнозирано, на глобалната повърхностна температура, като една от последиците от
засилването на радиацията, причинено от антропогенни емисии.
Адаптацията е процес на адаптиране към действителните или очакваните
неблагоприятни последици от изменението на климата и предприемане на подходящи
действия за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да
причинят. В човешките системи адаптацията има за цел да намали или да избегне
вредата или да използва полезните възможности. В някои природни системи човешката
намеса може да улесни адаптирането към очаквания климат и неговите последици.
Смекчаване (на изменението на климата) е човешка намеса за намаляване на
източниците или подобряване на поглъщането на парникови газове (ПГ).
Уязвимост към изменението на климата е степента, до която всяка система е
възприемчива и не може да се справи с негативните въздействия, които изменението на
климата й налага. Уязвимостта е функция на естеството, величината и степента на
изменение на климата, на които е изложена системата и нейната чувствителност и
адаптивен капацитет.
Устойчивостта е противоположна на уязвимостта и се определя като способността на
социалната или екологичната система да абсорбира смущенията, като при това запазва
същата основна структура и начини на функциониране, способност за самоорганизация
и способност да се адаптира към стреса и промяната.
Рискът е потенциалната възможност от последствия, при които в залог има нещо
стойностно и резултатът е несигурен, като се отчита разнообразието на стойностите в
залог. Рискът често се представя като вероятност за възникване на опасни събития или
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тенденции, умножени с въздействията, ако тези събития или тенденции се появят.

Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно
планиране и реализиране на мерки и дейности, свързани с изменението на климата.
Общите хоризонтални мерки са два основни вида:
✓
Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на
превантивни мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката
дейност, допринасящо за парниковия ефект);
✓
Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на
мерки, свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и
икономически последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на
възникналите щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие
климатичните изменения).
Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори,
които довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват
необходимите превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни
емисии. Необходимо е да се осигурят ефективни начини, които да гарантират
осъществяването на функциите, зависими от заменените енергийни източници.
Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата.
Мерките за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни
явления и процеси, застрашаващи производството и потреблението на обществата.
Необходимо е да се заложат мерки, които не само реагират спрямо настоящата
ситуация, но и предхождат появата на бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се
разглеждат и като начин за разглеждане на климатичните изменения като възможност.
Наложените проблеми и ограничения позволяват преразглеждането и преоткриването
на по-слабо популярните и използвани потенциали, стимулиращи устойчиво развитие.
Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегическа и законова
рамка позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да
ръководят политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Благоевград
в периода 2021-2027 година. Те се основават на приетия от Министерството на
околната среда и водите Трети национален план за действие по изменение на климата.
Трябва да се предприемат засилени целенасочени мерки за адаптиране към
изменението на климата и превенция и управление на рисковете, свързани с тези
промени - наводнения, свлачища, пожари, бури и суша в това число за повишаване на
информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление при
бедствия.
Системите за ранно предупреждение ще бъдат допълнително засилени,
включително и техническия капацитет в прогнозирането и управлението на риска от
бедствия. Ще се реализират интегрирани териториални проекти срещу активизацията
на свлачищата с оглед променените климатични условия и защита на населението. При
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разработването на интегрираните териториални проекти, при доказана необходимост,
ще бъдат включени предвидените в Плановете за управление на риска от наводнения
мерки за съответната територия, в т.ч мерки за намаляване на неблагоприятните
последици от интензивни валежи в урбанизирана територия, увеличаване на
ретензионния обем на съществуващите язовири при запазване на полезния обем, зелени
мерки за предотвратяване и защита от наводнения.
Адресирането към предизвикателствата от изменението на климата изисква
планирането на краткосрочни адаптивни мерки с цел превенция и на смекчаващи мерки
с оглед неизбежните влияния на климатичните промени в дългосрочна перспектива.
Освен за живота и здравето на хората е необходимо и реализирането на мерки за
превенция на въздействието на климатичните промени върху критичната
инфраструктура и материалните блага на хората. Необходимо е да се насочат усилия за
запазване на флората и фауната в района и особено за контрол в защитените територии
и защитени зони.
Повишаването на административния капацитет на областната и местна
администрация, както и на Регионалния съвет на ЮЗР е важно за по-доброто
задоволяване на потребностите на гражданите и бизнеса. Освен това има определящо
значение за реалното изпълнение на Интегрираната териториална стратегия за развитие
на Югозападен район.
Ще се разширят каналите, по които гражданите и бизнеса могат да получават
административно обслужване в съответствие с техните потребности. Основна роля ще
има цифровизацията на административните услуги, като ще се въведе модел за напълно
интернет-базирано подаване и приемане на заявления и се минимизират контактните
точки за тези дейности. Ще продължат усилията за изграждане на електронно
управление, чрез доизграждане на необходимата инфраструктура, свързване на
ключови регистри и осигуряване на оперативна съвместимост за преминаване към
автоматизиран обмен на данни.
Таблица: Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата
Стратегическа
цел

Приоритет

Стратагическа
цел 1. „Подем в Приоритет 1.2.
икономическото „Насърчаване на
развитие на
иновациите“
общината“.

Мярка за ограничаване
изменението
на климата/Мерки за адаптация
към изменението
на климата

Насърчаване
на
фирми,
реализиращи
производствени
модели в подкрепа на кръговата
икономика (мярка1.2.4 от плана)

Мерки за адаптация към
изменението
на климата

Очаквани резултати

По-добро качество
на живот, по-здраво
население,
понижена
климатична промяна
и
рискове
от
бедствия,
попривлекателна и побезопасна градска
среда,
намалени
разходи за здравни
услуги,
по-малко
използвани
невъзобновяеми
ресурси
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Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и горското
стопанство“

Разработване на карти, показващи
зоните с климатичен риск за
климатичните параметри, свързани
с инфраструктурата за пренос и
разпределение (ПиР), които да
информират решенията за това кои
части от мрежите за ПиР изискват
действия за устойчивост към
изменението на климата
(към
мярка1.5.9 и 2.3.8 от плана)
Изграждане на съоръжения
срещу
наводнения.
Поддържане и регулярно
почистване
на
отводнителните канали и
съоръжения
(към
мярка1.5.9 от плана)

Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и горското
стопанство“

Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и горското
стопанство“
Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и горското
стопанство“

2. Развитие на
човешките
ресурси

Информирано
вземане на решения
в управлението на
инфраструктурата на
ПиР

Устойчиво управление на горите и
горския фонд (мярка1.5.7 от плана)

Адекватно
безопасно
експлоатирани
водни системи

и

Наличие на устойчив
горски ресурс с
висок потенциал за
адаптиране
към
нови
климатични
условия
Наблюдение, превенция и Намаляване
на
борба
с
пожарите загубите от горски
(мярка1.5.8 от плана)
пожари

Идентифицирани
проблеми, нужди и
Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на
заинтересовани
екологичната обстановка и качеството на живот в община
страни, подобрено
Благоевград (към мярка1.6.1 от плана)
сътрудничество,
Приоритет 1.6.
икономия от мащаба
„Опазване на
и на ресурси
околната среда и
биоразнообразието“
По-безопасни
Изграждане на „умни сгради” и
жилищни райони и
„умни квартали” (мярка1.6.3от
енергийно
поплана)
ефективни жилищни
сгради
Увеличени
Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с
експертни знания и
изменението на климата, в
управленски умения
Приоритет 2.3.
секторните документи на екологичната политика на
на
персонала
„Повишаване на
общинаБлагоевград (към мярка 2.3.8 от плана)
относно
АИК
в
административния
община Благоевград
капацитет и
качеството на
Увеличени
Повишаване на административния капацитет на община
административното
експертни знания и
Благоевград за изпълнение на екологична политика и
обслужване
управленски умения
реализиране на дейности и проекти в сферата (към мярка 2.3.4 от
на
персонала
плана)
относно АИК
2.1.3 Включване на съображенията
за устойчивост към изменението на
Подобрени
климата
в
инвестиционните
инвестиционни
планове на енергийния сектор чрез
планове, взимащи
определяне
на
климатичните
под внимание АИК
рискове от гледна точка на тяхната
вероятност и последствия
2.1.4 Включване на сезонните
По-голяма точност
прогнози
за
климата
и
на прогнозите за
дългосрочните
прогнози
за
търсенето
на
изменението
на
климата
в
електрическа
сезонните
и
дългосрочните
енергия
и
на
прогнози
за
търсенето
на
баланса
между
електрическа енергия (електротърсенето
и
системен оператор и ME)
предлагането
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2.2 Разработване на
финансови
механизми за
постигане на
устойчивост

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктура“

3.Подобряване
качеството на
живот чрез
изграждане на
съвременна
инфраструктура
и свързаност

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Подобрена
устойчивост
подпомагащата
инфраструктура

Ефективно използване на
водните
ресурси.
Подобряване
на
водоснабдителната
и
канализационната мрежи
(към мярка 3.2.2 от плана)

Улавяне на биогаза в ПСОВ (към
мярка 3.2.3 от плана)

Подобряване
на
енергийната
ефективност на сградния фонд и на
уличното и парковото осветление
(към мярка 3.4.3 от плана)
Изграждане и експлоатация на
енергийната инфраструктура и на
алтернативните
източници
на
енергия (към мярка 3.4.2 от плана)

на

Анализ
на
потенциалните
механизми
за
финансова защита

Развитието на устойчиви системи
на градски транспорт (мярка 3.1.3
от плана)

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

7.

2.1.5 Включване на устойчивостта
към изменението на климата и
подобряване на планирането при
извънредни
ситуации
в
управлението на инфраструктурата,
която
подпомага
енергийния
сектор (например диги и пътища за
достъп за АЕЦ)
2.2.1 Преглед на съществуващите
механизми за финансова защита в
други страни и оценка на
потенциала
за
прилагане
в
енергийния сектор в България

Обезпечаване
нормите
за
проектиране да са в
съответствие
с
реалните
климатичните
промени
и
поустойчива
транспортна
инфраструктура
Осигуряване
на
проектиране
и
изграждане
на
водностопански
системи,
позволяващо
адаптация
към
изменението
на
климата
Осигуряване
на
проектиране
и
изграждане
на
водностопански
системи,
позволяващо
адаптация
към
изменението
на
климата
По-безопасни
жилищни райони и
енергийно
поефективни жилищни
сгради
Рентабилно
и
устойчиво
на
климата
проектиране на нови
електрически
централи

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ОЦЕНКА НА ПИРО

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели
осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти.
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Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите
на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и
проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените
индикатори за наблюдение и оценка.
Взети са под внимание механизмите и процедурите, предвидени в Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.
Съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗРР „Кметът на общината организира наблюдението
на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“, като съгласно чл. 72,
ал. 9 „В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината“.
Докладване изпълнението на ПИРО ще се извършва ежегодно от Кмета на
общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад
в съответствие с чл. 72, ал. 2 от ППЗРР. Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и
одобрение от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Годишният
доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на
общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и
последващата оценка на плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на
председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното
одобряване.
Системата от индикаторите е неизменна част от цялостния процес на оценка за
наблюдение и актуализация на ПИРО, която е основен обективен инструмент за
проследяване изпълнението на плана. Изборът на подходящи индикатори се базира на
специфичните характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните
методи за наблюдение на стратегическото планиране.
За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки
индикатор, са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на
информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се
очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими
с текущите макроикономически и секторни процеси и са съобразени с общите
индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост
чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021-2027 г и, а също така отразяват и
спецификата на общината.
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Те са сведени до по-малко на брой, отразяващи най-вече основните такива
залегнали в по-висшите програмни планове и стратегии. В същото време те са :
➢ Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
специфична информация;
➢ Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана
достатъчно информация и количествени данни;
➢ Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;
➢ Адекватни – обосновани са, и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;
➢ Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на ?
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и
имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 2021-2027 г. Степента
на въздействие се отчита количествено.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината.
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. За част от
мерките, свързани с определените в плана приоритетни зони за прилагане на
интегриран подход (зони за въздействие), са определени самостоятелни индикатори,
чрез които да се оцени приносът на интервенциите както към развитието на
конкретната територия и към развитието на община Благоевград.
Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и
териториалното изграждане. Те измерват напредъка на местната общност,
конкурентоспособността на МСП, образованието, изградеността на инфраструктурите,
транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и
здравния статус на населението.
Предложените индикатори са формулирани така, че измерват промяната в
съответния продукт или резултат от изпълнението на плана – в абсолютна стойност
(брой, м, кв.м и т.н.) или относителна стойност (в процент изменение). Точността на
измерване на прогреса на ПИРО зависи от обективността на базовите стойности на
отделните индикатори, които са определени от официалните източници на
информация. Определени индикатори не притежават начална стойност, което се дължи
или на разминаване в данните от различните източници на информация, или поради все
още липсващата система за събиране на данните. Целевите стойности на индикаторите
са определени в диапазон в зависимост от степента на изпълнение на заложените
проекти. Към момента на изработването на ПИРО икономическите параметри на
развитие на община Благоевград за следващите седем години са трудни за
прогнозиране, а все още не е окончателно изяснен и размерът на финансирането, по
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различните програми на ЕС. Поради това не е възможно да се определи в каква степен
ще бъдат изпълнени всички проекти, заложени в плана. За изчисляване на целевите
стойности на индикаторите е приет диапазон 30-100 % от заложения бюджет на плана,
което да позволи гъвкавост съобразно реалните възможности за привличане на
финансиране извън бюджета на общината. Допълнително прецизиране на целевите
стойности на индикаторите може да се направи на един по-следващ етап.
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО БЛАГОЕВГРАД ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Стратегическа цел

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Източник Период
Базова Целева
Мерна
на
на
Индикатор
стойнос стойнос
единица информаци отчитан
т
т
я
е

Описание на индикатора

Стратегическа цел
1.
„Подем в
икономиката“

Стратегическа цел
2.
„Развитие на
човешките ресурси“
Стратегическа цел
3.
„Подобряване
качеството на живот
чрез изграждане на
съвременна
инфраструктура и
свързаност“

Приоритет, мярка

хил. лв.,
бр., % и
др.

НСИ,
Общината,
Агенция за
Към
6 мес., 1
МСП,
началот
год. и
Агенция по
о
заетостта
и др.

БВП на човек от
населението в реално
изражение

лв. НСИ,ТСБ;

Чуждестранни преки
инвестиции на глава от
населението

лв. НСИ,ТСБ;

Коефициент на
безработица (15 – 64
навършени години)

%

Рехабилитирана/реконстру
ира
на пътна мрежа с
.
регионално
и местно значение

2020 г.-

км

ежегодно 13 510

лв.
2020 г.779
ежегодно
лв./чове
к

Индикатор

2027 г.18 000
лв.
2027г.-5
000 лв.
/човек

НСИ,ТСБ;

ежегодно

2020 г.5.9%

2027 г.3%

НСИ,АПИ;

ежегодно

2020 г.0 км.

2027 г.20 км.

Изградена или
рехабилитирана вътрешна
км НСИ,общин
2020 г.ежегодно
водопроводна мрежа в
.
а;
0 км.
населените места
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Мерна
единица

Към
края

2027 г.20 км.

Източник Период
на
на
Целева стойност
информаци отчитан
я
е

Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“
Мярка 1.1.3
"Насърчаване на
Предприятия, получаващи
предприемачеството подкрепа
и подкрепа за

Община
бр. Благоевград ежегодно
;

30
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създаване на нови
МСП"

Мярка 1.1.4
"Финансиране на
стартъпи"
Мярка 1.1.5
"Развитие на
цифровата
инфраструктура"

Стартиращи предприятия,
които получават подкрепа

Община
бр. Благоевград ежегодно
;

30

Предприятия, получаващи
подкрепа за
цифровизиране на своите
продукти и услуги

Община
бр. Благоевград ежегодно
;

15

Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“

Мярка 1.2.1
"Стимулиране на
Номинална стойност на
Община
въвеждането на
оборудването за научни
лв. Благоевград ежегодно
нови технологии и
изследвания и иновации
;
иновативни
практики"
Мярка 1.2.4
"Насърчаване на
Домакинства, подкрепяни
фирми,
за използването на
Община
реализиращи
интелигентни енергийни
бр. Благоевград ежегодно
производствени
мрежи
;
модели в подкрепа
на кръговата
икономика"
Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“
Мярка 1.3.1
"Придобиване на
Реализирани курсове за
Частен
ежегодно
бр.
ключови знания и
професионално обучение
бизнес;
умения"
Мярка 1.3.6
"Насочване на
образованието и
обучението към
Реализирани обучения по
Частен
изграждане на
предприемачество,
ежегодно
бр. сектор /
умения и
подготовка и управление
НПО;
компетентности в
на проекти
съответствие с
местния пазар на
труда"
Приоритет 1.4. „Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината“
Мярка 1.4.2
"Подкрепа на
инициативи за
Община
създаване на
Туристи/посещения в
бр. Благоевград ежегодно
туристически
подпомогнатите обекти
;
продукти в областта
на винения и
селския туризъм"
Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“

1 000 000,00

45

30

6

15 000
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Мярка 1.5.1
"Стимулиране
развитието на
биодинамичното
земеделие и
животновъдство"
Мярка 1.5.8
"Наблюдение,
превенция и борба с
пожарите"
Мярка 1.5.9 "Борба
с ерозията,
наводненията,
неблагоприятните
климатични
изменения и
вредителите"

Създадени биоферми и
биопроизводства, вкл.
Преработка на земеделска
продукция

бр. ОДЗ;

Жители, които се ползват
от мерки за защита от
горски пожари

Община
ежегодн
бр. Благоевград
о
;

77 440

Община
бр. Благоевград ежегодно
;

77 440

Жители, които се ползват
от мерки за защита от
наводнения и жители,
които се ползват от мерки
за защита срещу природни
бедствия, свързани с
климата (различни от
наводнения и горски
пожари)

ежегодн
о

Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“
Мярка 1.6.1
"Опазване и
Изпълнени проекти за
възстановяване на
Община
опазване на екосистемите,
екосистемите,
бр. Благоевград ежегодно
видовете и генетичното
видовете и
;
разнообразие
генетичното
разнообразие.
Мярка 1.6.2
Площ на защитените зони
"Укрепване на
по „Натура 2000“,
мрежата от
Община
обхванати от мерки за
км
защитени територии
Благоевград ежегодно
опазване и възстановяване .
и места от
;
в съответствие с рамката
Европейската мрежа
за приоритетни действия
„Натура 2000”"
Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“
Мярка 2.1.1
"Осигуряване на
условия за
разширяване на
обхвата на
Годишен брой на децата,
Община
предучилищното
използващи подобрените
бр. Благоевград ежегодно
образование и
условия
;
въвеждане на
задължително
образование за 4годишните"
Мярка 2.1.2
"Осигуряване на
Годишен брой на децата,
достъп до
Община
използващи подобрените
образование за
бр. Благоевград ежегодно
лицата от населени условия
;
места без
функциониращи
училища"

7

3

50

30

30
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Мярка 2.1.3
Брой училища получили
"Подкрепа за
Община
професионалните и подкрепа
бр. Благоевград ежегодно
2
специализирани
;
училища"
Мярка 2.1.10
"Разработване на
Брой разработени
Община
програми за
програми
бр. Благоевград ежегодно
5
привличане и
;
задържане на децата
в училище"
Мярка 2.1.13
"Повишаване на
Община
Брой проведени обучения
квалификацията на
бр. Благоевград ежегодно
5
педагогическите
;
специалисти"
Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“
Мярка 2.2.3.
"Подобряване на
материалнотехническата база
Годишен брой на лицата,
на болниците на
които използват
територията на
Община
подкрепяните здравни
общината, както и
бр. Благоевград ежегодно
3 000
заведения
повишаване на
;
осигуреността им с
медицинска
апаратура и
медицински
специалисти"
Мярка 2.2.7.
"Създаване на нови
социални и
Годишен брой на лицата,
интегрирани
които използват социални
Община
здравно-социални
и интегрирани здравнобр. Благоевград ежегодно
3 000
услуги за
социални услуги
;
резидентна грижа за
лица с увреждания и
възрастни
граждани"
Мярка 2.2.8.
"Създаване на други Годишен брой на лицата,
видове социални
които използват други
услуги (за спешно
видове социални услуги
Община
настаняване, ранна (за спешно настаняване,
бр. Благоевград ежегодно
3 000
интервенция,
ранна интервенция,
;
консултативни за
консултативни за деца и
деца и семейства и
семейства и т.н
т.н.)"
Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното
обслужване“
Мярка 2.3.3.
"Подобряване на
Община
Брой проведени обучения
знанията на
бр. Благоевград ежегодно
10
служителите в
;
областта на
нформационните
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технологии"

Мярка 2.3.4.
"Усвояване на
Община
Брой проведени обучения
добри практики в
бр. Благоевград
повишаване на
;
административния
капацитет"
Мярка 2.3.5.
"Подобряване на
Община
Брой проведени обучения
уменията за
бр. Благоевград
управление на
;
проекти"
Мярка 2.3.9.
Изработени и одобрени
"Осигуряване на
кадастрални и
Община
актуални
устройствени планове за
бр. Благоевград
кадастрални карти и
населените места
;
устройствени
планове"
Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“
Мярка 3.1.2.
"Изграждане и
рехабилитация на
Дължина на новите и
общинската пътна
Община
рехабилитирани общински
км
инфраструктура и
Благоевград
пътища, получили
.
привеждането й в
;
подкрепа
съответствие с
европейските
изисквания"
Мярка 3.1.3.
Жители, които имат
"Изграждане и
достъп до нова или
Община
рехабилитация на
модернизирана
бр. Благоевград
вътрешно-уличната инфраструктура в
;
мрежа, паркинги и
градските райони
паркоместа"
Мярка 3.1.4.
"Модернизация на
телекомуникационн Домакинства с абонаменти
ата мрежа и
за широколентов достъп
развитие на
до мрежа с
Община
мрежите за достъп
много висок капацитет
бр. Благоевград
до високоскоростен Предприятия с абонаменти
;
и свръхза широколентов достъп
високоскоростен
до мрежа с
интернетна
много висок капацитет
територията на
общината"
Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“

ежегодно

10

ежегодно

10

ежегодно

4

ежегодно

15

ежегодно

1 000

ежегодно

500
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Мярка 3.2.2.
"Изграждане и
реконструкция на
ВИК мрежа, ПСОВ
и пречиствателни
станции за питейна
вода"

Жители, свързани към
подобрени системи за
снабдяване с вода
Жители, свързани поне
към системи за вторично
пречистване на отпадъчни
води
Загуби на вода

бр.,
% загуби
на
количест Община
во
Благоевград ежегодно
доставена ;
вода на
входа на
системата

1000,
40%

Мярка 3.2.4.
"Премахване на
последиците от
Жители, които се ползват
Община
индустриални и
от мерки по отношение на
бр. Благоевград ежегодно
77 440
битови
качеството на
;
замърсявания и
въздуха
тяхното
ограничаване"
Мярка 3.2.5.
"Изграждане на
Жители, обслужвани от
специализирана
съоръжения за
Община
инфраструктура
рециклиране на отпадъци
бр. Благоевград ежегодно
70 800
обезпечаваща
ималки системи за
;
преработката на
управление на отпадъци
смет и отпадъци"
Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“
Мярка 3.3.1.
"Поддържане и
Ползватели на
Община
обогатяване на
подкрепяната културна
бр. Благоевград ежегодно
1 000
културната
инфраструктура
;
инфраструктура "
Мярка 3.3.2.
"Изграждане на
спортни
зали/инфраструктур
Ползватели на
Община
и за развитие на
подкрепяната спортна
бр. Благоевград ежегодно
1 000
професионален
инфраструктура
;
спорт, поддържане
на открити и
закрити спортни
площи"
Мярка 3.3.5.
"Изграждане на
Община
инфраструктурата,
Туристи/посещения в
бр. Благоевград ежегодно
10 000
обслужваща
подпомогнатите обекти
;
туризма в
общината"
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Мярка 3.3.6.
"Подобряване на
общинската
образователна
инфраструктура
включително
внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения
Годишен брой на децата,
Община
на образователната използващи подкрепяната
бр. Благоевград
инфраструктура,
образователна
;
включващи
инфраструктура
топлоизолация,
подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или
връзки към
системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и
др."
Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“
Община
Мярка 3.4.1.
Благоевград
"Изграждане и
,
Потребители, свързани
обновяване на
бр. Агенция по
към енергийни мрежи
електропреносната
енергийна
мрежа"
ефективнос
т;
Мярка 3.4.2.
Община
"Изграждане и
Благоевград
експлоатация на
Общо произведена енергия
,
енергийната
от възобновяеми
% Агенция по
инфраструктура и
източници
енергийна
на алтернативните
ефективнос
източници на
т;
енергия"
Мярка 3.4.3.
Сгради с подобрена
"Подобряване на
енергийна класификация
Община
енергийната
(жилищни, частни
бр. Благоевград
ефективност на
нежилищни, обществени
;
сградния фонд"
нежилищни)

ежегодно

1 000

ежегодно

3 500

ежегодно

25%

ежегодно

50

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО
Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за
изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината. За ритмичното наблюдение и изготвянето на междинна и
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последваща оценка е важно да се разработи и поддържа информационна база данни за
целите на ПИРО Благоевград, която да представлява списък с всички индикатори, на
базата, на които периодично да се обновяват текущите им стойности.
Такава база данни следва да се поддържа от общинската администрация и
нейните специализирани администрации и отдели. За целта е необходимо активното и
регламентирано взаимодействие между общинските звена и представителите на
експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на националните
дирекции, неправителствения и частния сектор. Поддръжката на общинския
справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и
представянето на годишните доклади за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за
наблюдение и оценка на плана. Ежегодно следва да се проследява всеки един от
индикаторите, като точните стойности на показателите следва да бъдат отразявани в
съответните годишни доклади за наблюдение изпълнението на плана. Едновременно с
това, общината следва да извършва мониторинг на изпълнението на целите,
приоритетите и мерките от ПИРО посредством прилагане на правилата за мониторинг,
контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегически документи на
общинската администрация.
Системата за наблюдение и оценка интегрира индикаторите за измерване на
резултатите и въздействието на плана, като ги подрежда в стройна логически обвързана
и подчинена система отчитаща изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО.
Планът за интегрирано развитие, както и материалите, свързани с действията на
съответните органи по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение,
наблюдение и оценка, са официална обществена информация, която активно се
разпространява през всичките периоди на изпълнение на ПИРО.

8.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32 ОТ
ЗРР

Съгласно методическите указания при разработването на ПИРО, може да се
извърши предварителна оценка на плана съгласно чл. 32 от ЗРР. Подобна оценка се
осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за
социалноикономическото въздействие на плана върху развитие на общината и
евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Поради
изискването инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите, включени в
ПИРО, да имат законово установените екологични оценки (доколкото такива се
изискват), респ. ОВОС, за всеки проект поотделно в ПИРО е приложен ex post подход.
На тази основа, при спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР и съгласно
описаното в Методическите указния на МРРБ извършването на екологична оценка (ЕО)
и оценка за съвместимост (ОС) ще се осъществява за всеки проект поотделно
доколкото и където е законово изискуемо.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 – Програма за реализация на ПИРО Благоевград за периода 20212027 г. описание на предвидените мерки и дейности;
Приложение 1А – Индикативен списък на важни за общината проекти, включени
в ПИРО Благоевград за периода 2021-2027 г.;
Приложение № 2 – Индикативна финансова таблица.
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Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО Благоевград за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности
Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко описание

Приоритет 1.1.
„Привличане на
инвестиции“

Мярка 1.1.1 "Нова
индустриална зона в
Благоевград

Изграждане на
индустриална зона Благоевград

Създаването на нова индустриална зона в
Благоевград

Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и
горското
стопанство“

Мярка 1.5.6 "Създаване на
условия за развитие на
съвременно, балансирано и
природосъобразно горско
стопанство"

Залесяване и
отглеждане на
насаждения

Залесяване и отглеждане на насаждения,
ограждане на същите и действия по
маркиране на стояща дървесина на корен в
общински горски фонд, 2,200 хка

Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и
горското
стопанство“

Мярка 1.5.7 "Устойчиво
управление на горите и
горския фонд"

Поддръжка и
ремонт на пътища в
горски и земеделски
общински фонд

Приоритет 1.5.
„Развитие на
селското и
горското
стопанство“

Мярка 1.5.9 "Борба с
ерозията, наводненията,
неблагоприятните
климатични изменения и
вредителите."

Приоритет 2.3.
„Повишаване на
административния
капацитет и
качеството на
административното
обслужване“

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Територия/зона за
прилагане на
интегриран подход
(зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет (без
ДДС)

Източник на
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

550 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране/собствен
принос

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК, отдел
„Общинска
собственост“ и
дирекция ПИДСЕ

Поддръжка и ремонт на пътища в горски и
земеделски общински фонд

1 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране/собствен
принос

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Корекция на дерета
от общината

Дейността предвижда предотвратяване на
възможен риск от наводнение на
територията на общината чрез корекция на
дерета

7 680 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 2.3.8 "Стратегическо
планиране и общински
политики"

Изготвяне на
генерален планна

Изготвяне на генерален план на
Благоевград

90 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
инфраструктура и
привеждането й в
съответствие с европейските
изисквания"

Рехабилитация на
общински път
Благоевград –
местност Бодрост,
вкл. до местност
Септемврийче

Дейността предвижда рехабилитация на
общински път Благоевград – местност
Бодрост, вкл. до местност Септемврийче

12 364 320,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

9 500 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

Срок за
изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
инфраструктура и
привеждането й в
съответствие с европейските
изисквания"

Рехабилитация на
общински път
Благоевград –
с.Железница,
община Симитли

Дейността предвижда рехабилитация на
общински път Благоевград – с.Железница,
община Симитли

5 236 530,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
инфраструктура и
привеждането й в
съответствие с европейските
изисквания"

Рехабилитация на
общински път
Благоевград –
с.Бараково, община
Кочериново

Дейността предвижда рехабилитация на
общински път Благоевград – с.Бараково,
община Кочериново

3 083 661,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
инфраструктура и
привеждането й в
съответствие с европейските
изисквания"

Изграждане на нов
път, обслужващ
РСУО-Благоевград

Изграждане на нов път, обслужващ РСУОБлагоевград с начало съществуващ
асфалтов път за с.Бучино, западно от
с.Бело поле, непосредствено до ж.п.
прелеза

4 317 760,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.3 "Развитието на
устойчиви системи на
градски транспорт"

Система за
управление на
автомобилния
трафик в
Благоевград

Проектиране и изграждане на електронна
система за управление на автомобилния
трафик в град Благоевград – II етап

2 357 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктура“

Мярка 3.1.3 "Ра звитие на
устойчиви системи на
градски транспорт"

Закупуване на
електробуси и
електромикробуси

Подмяна на автобусите на градската мрежа
с нови електробуси и електромикробуси,
включващ доставка на минимум 4 броя
електро-автобуси и 10 броя електромикробуси;

16 600 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктура“

Мярка 3.1.3 "Ра звитие на
устойчиви системи на
градски транспорт"

Изграждане на
зарядни станции

Изграждане на зарядни станции за
електроавтомобили, електромикробуси и
електроавтобуси – до 20 броя за периода

210 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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Изграждане и
рехабилитация на
вътрешно-уличната
мрежа

Ввъзстановяване на пътна настилка,
маркировка, знаци, тротоари, организация
на движението, включващ
улиците:Промишлена, нови улици в IV –ти
МР, Нови улици в кв.Изгрев,
реконструкция с разширяване на бул.Васил
Левски, улици в в жк Струмско и улици в
жк Грамада

100 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане и
рехабилитация на
вътрешно-уличната
мрежа в селата на
общината

Възстановяване на пътна настилка,
маркировка, знаци, тротоари на улици в
селата на общината

483 040,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на
обществен паркинг
в района на Болница
Пулс и МЦ1

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг в района на Болница
Пулс и МЦ1

4 928 650,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на
обществен паркинг
на
ул.Ал.Стамболийски
– до стари гробища,
вкл. и паркоместа за
автобуси, тоалетни
т.н.

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг на
ул.Ал.Стамболийски – до стари гробища,
вкл. и паркоместа за автобуси, тоалетни
т.н.

595 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на
обществен паркинг
в района на открит
пазар

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг в района на открит
пазар

2 150 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на
обществен паркинг
на ул. Даме Груев –
десен бряг на р.
Бистрица от мост на
ул. Крали Марко до
мост на ул. Дж.
Баучер

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг на ул. Даме Груев –
десен бряг на р. Бистрица от мост на ул.
Крали Марко до мост на ул. Дж. Баучер

3 280 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“
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Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Направа на
автоматична
антипаркинг
система в ЦГЧ

Дейността предвижда направа на
автоматична антипаркинг система в ЦГЧ

150 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.1 "Поддържане и
ремонт на съществуващите
водоеми и изграждане на
нови"

Доизграждане на
язовир
РАКОЧЕВИЦА

Мярката предвижда доизграждане на
язовир РАКОЧЕВИЦА

150 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК
мрежа, ПСОВ и
пречиствателни станции за
питейна вода"

Подмяна на ВиКмрежата

Подмяна на ВиК-мрежата – нов воден
цикъл на територията на община
Благоевград, включващ 11 улици в ЦГЧ на
Благоевград /подмяна на водопровод и
канализация/, вкл. и изместване на
захранващ водопровод /Гл. кл. I-III зона/ в
участък от О.Т. 201 до О.Т. 118 – IV-ти
микрорайон Благоевград

4 161 666,67
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

36 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК
мрежа, ПСОВ и
пречиствателни станции за
питейна вода"

Изграждане на
ПСОВ в местност
Бодрост

Дейността предвижда изграждане на
ПСОВ в местност Бодрост

480 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК
мрежа, ПСОВ и
пречиствателни станции за
питейна вода"

Изграждане на ВиК
в местност Бодрост

Дейността предвижда изграждане на ВиК в
местност Бодрост

150 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК
мрежа, ПСОВ и
пречиствателни станции за
питейна вода"

Изграждане на
ПСОВ в селата на
община
Благоевград:

Дейността предвижда изграждане на
ПСОВ в селата на община Благоевград:

3 200 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.6 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи
замърсяванията"

Изграждане на
СМАРТ - система

Изграждане на СМАРТ - система за
управление отпадъците – сметосъбиране и
сметоизвозване

1 500 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.7 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи
замърсяванията"

Изграждане на
площадка за
повторна употреба
на рециклируеми
отпадъци,

Обособяване и изграждане на площадка за
поправка, ремонтиране и повторна
употреба на рециклируеми отпадъци, вкл.
складиране и работилници за отделните
видове отпадъци

2 750 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.7 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи
замърсяванията"

Изграждане на
площадка за
строителни и/или
едрогабаритни
отпадъци

Обособяване и изграждане на площадка за
строителни и/или едрогабаритни отпадъци

30 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.7 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи
замърсяванията"

Изграждане на
Клетка 2 от РСУОБлагоевград

Проектиране и изграждане на Клетка 2 от
РСУО-Благоевград

2 450 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране/ТБО

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Обновяване и
ремонт на
ВАРОША.

Дейността предвижда обновяване и ремонт
на Културен и етнографски комплекс
ВАРОША

4 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Основен ремонт и
обновяване на
сградата на РИМБлагоевград

Основен ремонт и обновяване на сградата
на
Регионален Исторически Музей Благоевград

950 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Изграждане и
ремонт на стената на
ул. "14-ти полк"

Изграждане и ремонт на стенати на ул. "14ти полк изграждане на метални решетки
кострукции и монтиране на лед осветление
- "Алея на славата", благоевградски
личносу с принос към културата"

250 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Изграждане на
танцова
репетиционна зала

Изграждане на танцова репетиционна зала
за независим/частен сектор монтиране на
огледала, стоянки, поставяне на ПОДХ и
отопление

500 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Ремонт зрителна
зала на куклен
театър

Ремонт зрителна зала на куклен театър
Благоевград - закупуване на театрални
столове, изграждане на амфитеатър,
подобряване на сцената и театрални
джобове. Обособяване на помещения за
хора с увреждания.

250 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Ремонт и
обновяване на
къщата на Георги
Измирлиев – сграда
към РИМБлагоевград

Ремонт и обновяване на къщата на Георги
Измирлиев – сграда към
Регионален Исторически Музей Благоевград

420 800,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Ремонт и
обновяване на
помещения на ГХГ Благоевград

Ремонт и обновяване на помещения на
Градска художествена галерия Благоевград

780 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Разширяване на
Летен театър,
Вароша

Разширяване на Летен театър, Вароша

85 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Културен обект
СКАПТОПАРА –
изграждане на
сгради и
съоръжения,
довеждаща
инфраструктура

Културен обект СКАПТОПАРА –
изграждане на сгради и съоръжения,
довеждаща инфраструктура

3 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Реновиране на
Крепост в
с.Дренково –
консервиране,
довеждаща
инфраструктура

Реновиране на Крепост в с.Дренково –
консервиране, довеждаща инфраструктура

4 250 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Реновиране на
пещера БОЙЧОВА
ДУПКА – с.Логодаж
– вкл.довеждаща
инфраструктура,
паркинг

Реновиране на пещера Бойчова ДУПКА –
с.Логодаж – вкл.довеждаща
инфраструктура, паркинг г

126 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.2 „Изграждане на
спортни
зали/инфраструктури за
развитие на професионален
спорт, поддържане на
открити и закрити спортни
площиа"

Изграждане на
помощно игрище

Изграждане на помощно игрище в района
на стадион ХРИСТО БОТЕВ - Благоевград

800 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.2 „Изграждане на
спортни
зали/инфраструктури за
развитие на професионален
спорт, поддържане на
открити и закрити спортни
площиа"

Изграждане на нови
стадиони в селата от
общината

Нови стадиони в селата Делвино,
Българчево, Логодаж, Зелен дол,
Покровник и Изгрев

1 285 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.3
„Модернизиране,
реконструкция и изграждане
на нова база за масов спорт"

Реконструкция и
модернизация на
закрит басейн

Реконструкция и модернизация на закрит
басейн и довеждане на водопровод за
минерална вода

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.4 „Осигуряване на
достъпна среда – физическа,
институционална и
информационна и достъпен
транспорт"

Изграждане на
площадки

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

2 985 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на площадки на открито за
хора с увреждания 10 броя

200 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на
велопътеки за
планинско
колоездене –
м.Бачиново до к.к.
Бодрост

Изграждане на велопътеки за планинско
колоездене – м.Бачиново до к.к. Бодрост

280 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Обособяване на
нова екопътека –
Розариум-КръстаДелвино

Обособяване на нова екопътека –
Розариум-Кръста-Делвино

12 500,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

1 година

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Обособяване на
нова екопътека –
с.Марулевос.Делвино-с.Горно
Церово

Обособяване на нова екопътека –
с.Марулево-с.Делвино-с.Горно Церово

127 600,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Обособяване на
нова екопътека –
Бачиново –
с.Делвино

Обособяване на нова екопътека – Бачиново
– с.Делвино

82 700,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Облагородяване на
паркова зона
Розариум-Ловен
дом-Зоопарк

Облагородяване на паркова зона РозариумЛовен дом-Зоопарк

3 826 570,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Реконструкция и
обновяване на
ЗООПАРК, вкл.
нови клетки,
образователна и
изложбена зала,
видеонаблюдение и
т.н.

Реконструкция и обновяване на ЗООПАРК,
вкл. нови клетки, образователна и
изложбена зала, видеонаблюдение и т.н.

7 365 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща туризма в
общината"

Ремонт и
оборудване на
Обсерваторията

Ремонт и оборудване на Обсерваторията

3 958 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ремонт и
приспособяване на
Еколенд – м.Бодрост
за образователни
цели

Ремонт и приспособяване на Еколенд –
м.Бодрост за образователни цели

1 125 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Ремонт и
реконструкция на
сграда на МУЦТПО
– вкл. и околно
пространство

Ремонт и реконструкция на сграда
наМеждуучилищен център за трудовополитехническо обучение – вкл. и околно
пространство

3 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Построяване на нова
сграда за средно
училище

Построяване на нова сграда за средно
училище

5 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на
пристройка към
съществуващата
сграда на VII СУ
„Кузман Шапкарев“,
вкл. обзавеждане и
оборудване

Изграждане на пристройка към
съществуващата сграда на VII СУ „Кузман
Шапкарев“, вкл. обзавеждане и оборудване

1 587 951,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на нова
сграда за детска
градина в
ж.к.Еленово-1,
Благоевград

Изграждане на нова сграда за детска
градина в ж.к.Еленово-1, Благоевград

1 939 700,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на нова
сграда за детска
градина в кв.
Баларбаши,
Благоевград

Изграждане на нова сграда за детска
градина в кв. Баларбаши, Благоевград

1 779 570,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на нова
сграда за детска
градина в кв.216,
Благоевград

Изграждане на нова сграда за детска
градина в кв.216, Благоевград

1 939 700,52
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Ново средно
фолклорно училище

Ново средно фолклорно училище

2 500 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане, ремонт
и обновяване на
сградите и дворните
пространства на ДГ,
ДДЯ и т.н. на
територията на
общината

Изграждане, ремонт и обновяване на
сградите и дворните пространства на ДГ,
ДДЯ и т.н. на територията на общината

11 400 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Реновиране и
вътрешни ремонти
на кабинети и общи
помещения в
сградите на
училища,

Реновиране и вътрешни ремонти на
кабинети и общи помещения в сградите на
училища

Изграждане на ВЕИ
на покривите на
детски градини и
ясли в Благоевград

Изграждане на ВЕИ
на покривите на
средни училища в
Благоевград

8 655 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на ВЕИ на покривите на
детски градини и ясли в Благоевград

560 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на ВЕИ на покривите на
средни училища в Благоевград

965 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."
Мярка 3.3.6 „Подобряване
на общинската
образователна
инфраструктура
включително внедряване на
мерки за енергийна
ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или връзки
към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ремонт и
обновяване на
сграда към
ЦТЛРДБ, до
Джамията

Ремонт и обновяване на сграда към Център
за личностно и творческо развитие на
децата на Благоевград

385 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Ремонт и
газифициране на
сградата на ЦТЛРДБ

Ремонт и газифициране на сградата на
Център за личностно и творческо развитие
на децата на Благоевград

280 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.4.3 Подобряване на
енергийната ефективност на
сградния фонд, улично и
парково осветление

Основен ремонт на
сграда на КАТБлагоевград

Основен ремонт, реконструкция,
въвеждане на мерки за енергийна
ефестивност, осигуряване на достъп за
хора с увреждания и цялостно обновяване
на фасади на сграда на КАТ-Благоевград

1 230 450,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Мярка 3.4.3 "Подобряване
на енергийната ефективност
на сградния фонд и на
уличното и парковото
осветление"

Рехабилитация и
модернизация на
системите за
външно изкуствено
осветление на
населени места на
територията на
Община
Благоевград

Рехабилитация и модернизация на
системите за външно изкуствено
осветление на населени места на
територията на Община Благоевград,
включващ квартали в Благоевград и в шест
села от общината - Бело поле, Еленово,
Изгрев, Рилци, Селище, Церово.

583 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.4.3 "Подобряване
на енергийната ефективност
на сградния фонд и на
уличното и парковото
осветление"

Въвеждане на мерки
за енергийна
ефективност в
жилищни сгради

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в жилищни сгради

65 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

36 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.4.3 "Подобряване
на енергийната ефективност
на сградния фонд и на
уличното и парковото
осветление"

Ремонт на общински
жилищен фонд

Ремонт на общински жилищен фонд

500 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Изпълнени проекти за
благоустрояване на
градската среда (площади,
рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Ландшафтно
проектиране на
паркови зони и
междублокови
пространства

Дейността предвижда обособяване на нови
и обновяване на съществуващи паркови
зони; озеленяване на междублокови
пространства

2 186 560,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Изпълнени проекти за
благоустрояване на
градската среда (площади,
рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на нова
площадка за
хеликоптери, вкл.
сграда с медицински
център,
тренировъчен
сектор и за
обществено
хранене.

Дейността предвижд изграждане на нова
площадка за хеликоптери, вкл. сграда с
медицински център, тренировъчен сектор
и за обществено хранене

4 575 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1. Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Рехабилитация на
парк Македония

Дейността предвижда изграждането на :
Интерекспо и Конгресен център, музей,
общностен център за социални дейности,
закрита зона за спорт, зелена
инфраструктура – парк, велоалея, зона за
спорт на открито, паркинг, зарядни
станции на електромобили.

31 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1. Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Ремонт на парк
ГРАДСКА
ГРАДИНА

Ремонт на парк ГРАДСКА ГРАДИНА –
смяна на настилката, нови WC, нови
кътове за забавления и отдих

958 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Рехабилитация на
парк "Бачиново"

Рехабилитация на парк "Бачиново"

3 850 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

36 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Рехабилитация на
парк "Алея на
Здравето"

Дейността предвижда възстановяване на
зелени площи и изграждане на поливни
системи, изграждане на пейки/беседки,
детски площадки по „Алея на здравето”

4 150 001,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

48 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на Дом
на покойника

Изграждане на Дом на покойника – район
на Старите гробища

1 575 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

11 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Реконструкция и
разширяване на
района на закрития
и открития пазар

Реконструкция и разширяване на района на
закрития и открития пазар

790 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Направа на закрит
пазар в жк.Запад

Направа на закрит пазар в жк.Запад

63 500,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

15

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на
приют за
безстопанствени
животни

Изграждане на приют за безстопанствени
животни

Приоритет 3.5.
„Развитие на
градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени
проекти за благоустрояване
на градската среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на
кризисен център за
пострадали животни

Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.1 "Изпълнени
проекти за благоустрояване
на селищната среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)"

2 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на кризисен център за
пострадали животни

850 000,00 лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

12 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Изграждане на
смесена
многофункционална
сграда зад ГУМ –
смесена
собственост,
подземен гараж

Изграждане на смесена
многофункционална сграда зад ГУМ –
смесена собственост, подземен гараж

22 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

36 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.1 "Изпълнени
проекти за благоустрояване
на селищната среда
(площади, рехабилитация на
съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)"

Усвояване на
пространства зад
ГУМ

Усвояване на пространства зад ГУМ

4 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени
проекти за изграждане и
обновяване здравната и
социалната инфраструктура"

Балнеосанаториум в
района на болницата

Проектът предвижда изграждането на
балнеосанаториум в района на болницата

6 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени
проекти за изграждане и
обновяване здравната и
социалната инфраструктура"

Нов спешен център

Проектът предвижда изграждането на нов
спешен център

2 500 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ
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Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени
проекти за изграждане и
обновяване здравната и
социалната инфраструктура"

Ремонт и
обновяване на
сграда на
Тубдиспансер, ново
оборудване и
обзавеждане

Проектът предвижда ремонт и обновяване
на сграда на Тубдиспансер, ново
оборудване и обзавеждане

3 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени
проекти за изграждане и
обновяване здравната и
социалната инфраструктура"

Изграждане на нов
дом за стари хора и
неделно училище в
с.Делвино

Изграждане на нов дом за стари хора и
неделно училище в с.Делвино

8 560 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

24 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

Приоритет 3.5.
„Развитие на
селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени
проекти за изграждане и
обновяване здравната и
социалната инфраструктура"

Нова
многопрофилна
болница

Проектът предвижда изграждането на
модерна многопрофилна болница

45 000 000,00
лв.

Структурни фондове
на ЕС / Национално
финансиране

48 месеца

Главен Архитект,
отдел АПСК и
дирекция ПИДСЕ

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се осъществяват чрез повече
от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на цялата територия
на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната
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Приложение № 1А
Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО Благоевград за периода 2021-2027 г.

Проекти

Проектна
готовност

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ
индикативен
бюджет на
проектната
идея (в хил.
лв.)

Допълнителна
информация

Приоритет 1.1.
„Привличане на
инвестиции“

Мярка 1.1.1 "Нова индустриална
зона в Благоевград

Изграждане на индустриална зона Благоевград

етап идеен проект

24 месеца

9 500 000,00 лв.

Създаването на нова индустриална зона в
Благоевград,.

Приоритет 1.5.
„Развитие на селското
и горското
стопанство“

Мярка 1.5.6 "Създаване на
условия за развитие на
съвременно, балансирано и
природосъобразно горско
стопанство"

Залесяване и отглеждане на насаждения

предпроектна
готовност

24 месеца

550 000,00 лв.

Залесяване и отглеждане на насаждения,
ограждане на същите и действия по
маркиране на стояща дървесина на корен
в общински горски фонд, 2,200 хка

Приоритет 1.5.
„Развитие на селското
и горското
стопанство“

Мярка 1.5.7 "Устойчиво
управление на горите и горския
фонд"

Поддръжка и ремонт на пътища в горски и
земеделски общински фонд

предпроектна
готовност

24 месеца

1 000 000,00 лв.

Поддръжка и ремонт на пътища в горски
и земеделски общински фонд

Приоритет 1.5.
„Развитие на селското
и горското
стопанство“

Мярка 1.5.9 "Борба с ерозията,
наводненията, неблагоприятните
климатични изменения и
вредителите."

Корекция на дерета от общината

предпроектна
готовност

24 месеца

7 680 000,00 лв.

Дейността предвижда предотвратяване на
възможен риск от наводнение на
територията на общината чрез корекция
на дерета
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Приоритет 2.3.
„Повишаване на
административния
капацитет и
качеството на
административното
обслужване“

Мярка 2.3.8 "Стратегическо
планиране и общински
политики"

Изготвяне на генерален планна

предпроектна
готовност

24 месеца

90 000,00 лв.

Изготвяне на генерален план на
Благоевград

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на общинската
пътна инфраструктура и
привеждането й в съответствие с
европейските изисквания"

Рехабилитация на общински път Благоевград –
местност Бодрост, вкл. до местност
Септемврийче

предпроектна
готовност

24 месеца

12 364 320,00 лв.

Дейността предвижда рехабилитация на
общински път Благоевград – местност
Бодрост, вкл. до местност Септемврийче

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на общинската
пътна инфраструктура и
привеждането й в съответствие с
европейските изисквания"

Рехабилитация на общински път Благоевград –
с.Железница, община Симитли

предпроектна
готовност

24 месеца

5 236 530,00 лв.

Дейността предвижда рехабилитация на
общински път Благоевград – с.Железница,
община Симитли

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на общинската
пътна инфраструктура и
привеждането й в съответствие с
европейските изисквания"

Рехабилитация на общински път Благоевград –
с.Бараково, община Кочериново

предпроектна
готовност

24 месеца

3 083 661,00 лв.

Дейността предвижда рехабилитация на
общински път Благоевград – с.Бараково,
община Кочериново

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.2 "Изграждане и
рехабилитация на общинската
пътна инфраструктура и
привеждането й в съответствие с
европейските изисквания"

Изграждане на нов път, обслужващ РСУОБлагоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

4 317 760,00 лв.

Изграждане на нов път, обслужващ
РСУО-Благоевград с начало съществуващ
асфалтов път за с.Бучино, западно от
с.Бело поле, непосредствено до ж.п.
прелеза

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.3 "Развитието на
устойчиви системи на градски
транспорт"

Система за управление на автомобилния
трафик в

предпроектна
готовност

24 месеца

2 357 000,00 лв.

Проектиране и изграждане на електронна
система за управление на автомобилния
трафик в град Благоевград – II етап

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктура“

Мярка 3.1.3 "Ра звитие на
устойчиви системи на градски
транспорт"

Закупуване на електробуси и
електромикробуси

предпроектна
готовност

12 месеца

16 600 000,00 лв.

Подмяна на автобусите на градската
мрежа с нови електробуси и
електромикробуси, включващ доставка на
минимум 4 броя електро-автобуси и 10
броя електро-микробуси;
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Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктура“

Мярка 3.1.3 "Ра звитие на
устойчиви системи на градски
транспорт"

Изграждане на зарядни станции

предпроектна
готовност

12 месеца

210 000,00 лв.

Изграждане на зарядни станции за
електроавтомобили, електромикробуси и
електроавтобуси – до 20 броя за периода

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане и рехабилитация на вътрешноуличната мрежа

предпроектна
готовност

24 месеца

100 000 000,00 лв.

Ввъзстановяване на пътна настилка,
маркировка, знаци, тротоари, организация
на движението, включващ
улиците:Промишлена, нови улици в IV –
ти МР, Нови улици в кв.Изгрев,
реконструкция с разширяване на
бул.Васил Левски, улици в в жк Струмско
и улици в жк Грамада

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане и рехабилитация на вътрешноуличната мрежа в селата на общината

предпроектна
готовност

24 месеца

483 040,00 лв.

Възстановяване на пътна настилка,
маркировка, знаци, тротоари на улици в
селата на общината

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на обществен паркинг в района на
Болница Пулс и МЦ1

предпроектна
готовност

24 месеца

4 928 650,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг в района на Болница
Пулс и МЦ1

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на обществен паркинг на
ул.Ал.Стамболийски – до стари гробища, вкл.
и паркоместа за автобуси, тоалетни т.н.

предпроектна
готовност

12 месеца

595 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг на
ул.Ал.Стамболийски – до стари гробища,
вкл. и паркоместа за автобуси, тоалетни
т.н.

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на обществен паркинг в района на
открит пазар

предпроектна
готовност

12 месеца

2 150 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг в района на открит
пазар

Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Изграждане на обществен паркинг на ул.Даме
Груев – десен бряг на р.Бистрица от мост на
ул.Крали Марко до мост на ул.Дж.Баучер

предпроектна
готовност

12 месеца

3 280 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на
обществен паркинг на ул.Даме Груев –
десен бряг на р.Бистрица от мост на
ул.Крали Марко до мост на ул.Дж.Баучер
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.1.
„Развитие на
транспортната и
цифрова
инфраструктурае“

Мярка 3.1.4 "Изграждане и
рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и
паркоместа"

Направа на автоматична антипаркинг система
в ЦГЧ

предпроектна
готовност

12 месеца

150 000,00 лв.

Дейността предвижда направа на
автоматична антипаркинг система в ЦГЧ

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.1 "Поддържане и
ремонт на съществуващите
водоеми и изграждане на нови"

Доизграждане на язовир РАКОЧЕВИЦА

предпроектна
готовност

24 месеца

150 000 000,00 лв.

Мярката предвижда доизграждане на
язовир РАКОЧЕВИЦА

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК мрежа,
ПСОВ и пречиствателни
станции за питейна вода"

Подмяна на ВиК-мрежата

предпроектна
готовност

36 месеца

4 161 666,67 лв.

Подмяна на ВиК-мрежата – нов воден
цикъл на територията на община
Благоевград, включващ 11 улици в ЦГЧ
на Благоевград /подмяна на водопровод и
канализация/, вкл. и изместване на
захранващ водопровод /Гл. кл. I-III зона/ в
участък от О.Т. 201 до О.Т. 118 – IV-ти
микрорайон Благоевград

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК мрежа,
ПСОВ и пречиствателни
станции за питейна вода"

Изграждане на ПСОВ в местност Бодрост

предпроектна
готовност

24 месеца

480 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на
ПСОВ в местност Бодрост

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК мрежа,
ПСОВ и пречиствателни
станции за питейна вода"

Изграждане на ВиК в местност Бодрост

предпроектна
готовност

24 месеца

150 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на ВиК
в местност Бодрост

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.2 "Изграждане и
реконструкция на ВИК мрежа,
ПСОВ и пречиствателни
станции за питейна вода"

Изграждане на ПСОВ в селата на община
Благоевград:

предпроектна
готовност

24 месеца

3 200 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждане на
ПСОВ в селата на община Благоевград:

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.6 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи замърсяванията"

Изграждане на СМАРТ - система

предпроектна
готовност

24 месеца

1 500 000,00 лв.

Изграждане на СМАРТ - система за
управление отпадъците – сметосъбиране
и сметоизвозване

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.7 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи замърсяванията"

Изграждане на площадка за повторна употреба
на рециклируеми отпадъци,

предпроектна
готовност

24 месеца

2 750 000,00 лв.

Обособяване и изграждане на площадка
за поправка, ремонтиране и повторна
употреба на рециклируеми отпадъци, вкл.
складиране и работилници за отделните
видове отпадъци
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.7 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи замърсяванията"

Изграждане на площадка за строителни и/или
едрогабаритни отпадъци

предпроектна
готовност

24 месеца

30 000 000,00 лв.

Обособяване и изграждане на площадка
за строителни и/или едрогабаритни
отпадъци

Приоритет 3.2.
„Развитие на
екологосъобразна
инфраструктура“

Мярка 3.2.7 "Изграждане на
площадки и съоръжения
намаляващи замърсяванията"

Изграждане на Клетка 2 от РСУО-Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

2 450 000,00 лв.

Проектиране и изграждане на Клетка 2 от
РСУО-Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Обновяване и ремонт на ВАРОША.

етап: инвестиционен
проект

24 месеца

4 000 000,00 лв.

Дейността предвижда обновяване и
ремонт на Културен и етнографски
комплекс ВАРОША

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Основен ремонт и обновяване на сградата на
РИМ-Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

950 000,00 лв.

Основен ремонт и обновяване на сградата
на
Регионален Исторически Музей Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Изграждане и ремонт на стенати на ул. "14-ти
полк"

предпроектна
готовност

24 месеца

250 000,00 лв.

Изграждане и ремонт на стенати на ул.
"14-ти полк - изграждане на метални
решетки кострукции и монтиране на лед
осветление - "Алея на славата",
благоевградски личности с принос към
културата"

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Изграждане на танцова репетиционна зала

предпроектна
готовност

24 месеца

500 000,00 лв.

Изграждане на танцова репетиционна зала
за независим/частен сектор, монтиране на
огледала, стоянки, поставяне на
подходящо отопление
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Ремонт зрителна зала на куклен театър

предпроектна
готовност

24 месеца

250 000,00 лв.

Ремонт на зрителна зала на куклен театър
Благоевград - закупуване на театрални
столове, изграждане на амфитеатър,
подобряване на сцената и театрални
джобове. Обособяване на помешания за
хора с увреждания.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Ремонт и обновяване на къщата на Георги
Измирлиев – сграда към РИМ-Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

420 800,00 лв.

Ремонт и обновяване на къщата на Георги
Измирлиев – сграда към
Регионален Исторически Музей Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Ремонт и обновяване на помещения на ГХГ Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

780 000,00 лв.

Ремонт и обновяване на помещения на
Градска художествена галерия Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Разширяване на Летен театър, Вароша

предпроектна
готовност

24 месеца

85 000,00 лв.

Разширяване на Летен театър, Вароша

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Културен обект СКАПТОПАРА – изграждане
на сгради и съоръжения, довеждаща
инфраструктура

предпроектна
готовност

24 месеца

3 000 000,00 лв.

Културен обект СКАПТОПАРА –
изграждане на сгради и съоръжения,
довеждаща инфраструктура
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Реновиране на Крепост в с.Дренково –
консервиране, довеждаща инфраструктура

предпроектна
готовност

24 месеца

4 250 000,00 лв.

Реновиране на Крепост в с.Дренково –
консервиране, довеждаща
инфраструктура

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.1 „Поддържане и
обогатяване на културната
инфраструктура"

Реновиране на пещера Бойчова ДУПКА –
с.Логодаж – вкл.довеждаща инфраструктура,
паркинг

етап: работен проект

24 месеца

126 000,00 лв.

Реновиране на пещера БОЙЧОВА
ДУПКА – с.Логодаж – вкл.довеждаща
инфраструктура, паркинг

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.2 „Изграждане на
спортни зали/инфраструктури за
развитие на професионален
спорт, поддържане на открити и
закрити спортни площиа"

Изграждане на помощно игрище

предпроектна
готовност

12 месеца

800 000,00 лв.

Изграждане на помощно игрище в района
на стадион ХРИСТО БОТЕВ Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.2 „Изграждане на
спортни зали/инфраструктури за
развитие на професионален
спорт, поддържане на открити и
закрити спортни площиа"

Изграждане на нови стадиони в селата от
общината

предпроектна
готовност

24 месеца

1 285 000,00 лв.

Нови стадиони в селата Делвино,
Българчево, Логодаж, Зелен дол,
Покровник и Изгрев

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.3 „Модернизиране,
реконструкция и изграждане на
нова база за масов спорт"

Реконструкция и модернизация на закрит басей

предпроектна
готовност

24 месеца

2 985 000,00 лв.

Реконструкция и модернизация на закрит
басейн и довеждане на водопровод за
минерална вода
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.4 „Осигуряване на
достъпна среда – физическа,
институционална и
информационна и достъпен
транспорт"

Изграждане на площадки

предпроектна
готовност

24 месеца

200 000,00 лв.

Изграждане на площадки на открито за
хора с увреждания 10 броя

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Изграждане на велопътеки за планинско
колоездене – м. Бачиново до м. Бодрост

предпроектна
готовност

12 месеца

280 000,00 лв.

Изграждане на велопътеки за планинско
колоездене – м. Бачиново до м. Бодрост

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Обособяване на нова екопътека – РозариумКръста-Делвино

предпроектна
готовност

1 година

12 500,00 лв.

Обособяване на нова екопътека –
Розариум-Кръста-Делвино

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Обособяване на нова екопътека – с.Марулевос.Делвино-с.Горно Церово

предпроектна
готовност

12 месеца

127 600,00 лв.

Обособяване на нова екопътека –
с.Марулево-с.Делвино-с.Горно Церово

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Обособяване на нова екопътека – Бачиново –
с.Делвино

предпроектна
готовност

12 месеца

82 700,00 лв.

Обособяване на нова екопътека –
Бачиново – с.Делвино
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Облагородяване на паркова зона РозариумЛовен дом-Зоопарк

предпроектна
готовност

12 месеца

3 826 570,00 лв.

Облагородяване на паркова зона
Розариум-Ловен дом-Зоопарк

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Реконструкция и обновяване на ЗООПАРК,
вкл. нови клетки, образователна и изложбена
зала, видеонаблюдение и т.н.

предпроектна
готовност

12 месеца

7 365 000,00 лв.

Реконструкция и обновяване на
ЗООПАРК, вкл. нови клетки,
образователна и изложбена зала,
видеонаблюдение и т.н.

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.5 „Изграждане на
инфраструктурата, обслужваща
туризма в общината"

Ремонт и оборудване на Обсерваторията

предпроектна
готовност

24 месеца

3 958 000,00 лв.

Ремонт и оборудване на Обсерваторията

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ремонт и приспособяване на Еколенд –
м.Бодрост за образователни цели

предпроектна
готовност

24 месеца

1 125 000,00 лв.

Ремонт и приспособяване на Еколенд –
м.Бодрост за образователни цели
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ремонт и реконструкция на сграда на
МУЦТПО – вкл. и околно пространство

предпроектна
готовност

24 месеца

3 000 000,00 лв.

Ремонт и реконструкция на сграда
наМеждуучилищен център за трудовополитехническо обучение – вкл. и околно
пространство

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Построяване на нова сграда за средно училище

предпроектна
готовност

24 месеца

5 000 000,00 лв.

Построяване на нова сграда за средно
училище

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на пристройка към
съществуващата сграда на VII СУ „Кузман
Шапкарев“, вкл. обзавеждане и оборудване

предпроектна
готовност

24 месеца

1 587 951,00 лв.

Изграждане на пристройка към
съществуващата сграда на VII СУ
„Кузман Шапкарев“, вкл. обзавеждане и
оборудване
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на нова сграда за детска градина в
ж.к.Еленово-1, Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

1 939 700,00 лв.

Изграждане на нова сграда за детска
градина в ж.к.Еленово-1, Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на нова сграда за детска градина в
кв. Баларбаши, Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

1 779 570,00 лв.

Изграждане на нова сграда за детска
градина в кв. Баларбаши, Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на нова сграда за детска градина в
кв.216, Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

1 939 700,52 лв.

Изграждане на нова сграда за детска
градина в кв.216, Благоевград
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ново средно фолклорно училище

предпроектна
готовност

24 месеца

2 500 000,00 лв.

Ново средно фолклорно училище

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане, ремонт и обновяване на сградите
и дворните пространства на ДГ, ДДЯ и т.н. на
територията на общината

предпроектна
готовност

24 месеца

11 400 000,00 лв.

Изграждане, ремонт и обновяване на
сградите и дворните пространства на ДГ,
ДДЯ и т.н. на територията на общината

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Реновиране и вътрешни ремонти на кабинети и
общи помещения в сградите на училища

предпроектна
готовност

24 месеца

8 655 000,00 лв.

Реновиране и вътрешни ремонти на
кабинети и общи помещения в сградите
на училища

29

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на ВЕИ на покривите на детски
градини и ясли в Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

560 000,00 лв.

Изграждане на ВЕИ на покривите на
детски градини и ясли в Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Изграждане на ВЕИ на покривите на средни
училища в Благоевград

предпроектна
готовност

24 месеца

965 000,00 лв.

Изграждане на ВЕИ на покривите на
средни училища в Благоевград

Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ремонт и обновяване на сграда към ЦТЛРДБ,
до Джамията

предпроектна
готовност

24 месеца

385 000,00 лв.

Ремонт и обновяване на сграда към
Център за личностно и творческо
развитие на децата на Благоевград
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.3.
„Развитие на
културната,
образователна,
спортната и
туристическа
инфраструктура“

Мярка 3.3.6 „Подобряване на
общинската образователна
инфраструктура включително
внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
сгради/помещения на
образователната
инфраструктура, включващи
топлоизолация, подмяна на
дограма, локални инсталации
и/или връзки към системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и др."

Ремонт и газифициране на сградата на
ЦТЛРДБ

предпроектна
готовност

24 месеца

280 000,00 лв.

Ремонт и газифициране на сградата на
Център за личностно и творческо
развитие на децата на Благоевград

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.4.3 Подобряване на
енергийната ефективност на
сградния фонд, улично и
парково осветление

Основен ремонт на сграда на КАТ-Благоевград

предпроектна
готовност

12 месеца

1 230 450,00 лв.

Основен ремонт, реконструкция,
въвеждане на мерки за енергийна
ефестивност, осигуряване на достъп за
хора с увреждания и цялостно обновяване
на фасади на сграда на КАТ-Благоевград

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.4.3 "Подобряване на
енергийната ефективност на
сградния фонд и на уличното и
парковото осветление"

Рехабилитация и модернизация на системите
за външно изкуствено осветление на населени
места на територията на Община Благоевград

етап: работен проект

24 месеца

583 000,00 лв.

Рехабилитация и модернизация на
системите за външно изкуствено
осветление на населени места на
територията на Община Благоевград,
включващ квартали в Благоевград и в
шест села от общината - Бело поле,
Еленово, Изгрев, Рилци, Селище, Церово.

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.4.3 "Подобряване на
енергийната ефективност на
сградния фонд и на уличното и
парковото осветление"

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в жилищни сгради

предпроектна
готовност

48 месеца

65 000 000,00 лв.

Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в жилищни сгради

Приоритет 3.4.
„Развитие на
енергийната
инфраструктура“

Мярка 3.4.3 "Подобряване на
енергийната ефективност на
сградния фонд и на уличното и
парковото осветление"

Ремонт на общински жилищен фонд

предпроектна
готовност

24 месеца

500 000,00 лв.

Ремонт на общински жилищен фонд
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Изпълнени проекти за
благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Ландшафтно проектиране на паркови зони и
междублокови пространства

предпроектна
готовност

24 месеца

2 186 560,00 лв.

Дейността предвижда обособяване на
нови и обновяване на съществуващи
паркови зони; озеленяване на
междублокови пространства

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Изпълнени проекти за
благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на нова площадка за хеликоптери,
вкл. сграда с медицински център,
тренировъчен сектор и за обществено хранене.

предпроектна
готовност

12 месеца

4 575 000,00 лв.

Дейността предвижд изграждане на нова
площадка за хеликоптери, вкл. сграда с
медицински център, тренировъчен сектор
и за обществено хранене

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1. Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Рехабилитация на парк Македония

предпроектна
готовност

24 месеца

31 000 000,00 лв.

Дейността предвижда изграждането на :
Интерекспо и Конгресен център, музей,
общностен център за социални дейности,
закрита зона за спорт, зелена
инфраструктура – парк, велоалея, зона за
спорт на открито, паркинг, зарядни
станции на електромобили.

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1. Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Ремонт на парк ГРАДСКА ГРАДИНА

предпроектна
готовност

24 месеца

958 000,00 лв.

Ремонт на парк ГРАДСКА ГРАДИНА –
смяна на настилката, нови WC, нови
кътове за забавления и отдих

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1. Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Рехабилитация на парк "Бачиново"

предпроектна
готовност

36 месеца

3 850 000,00 лв.

Рехабилитация на парк "Бачиново"
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Рехабилитация на парк "Алея на Здравето"

предпроектна
готовност

48 месеца

4 150 001,00 лв.

Дейността предвижда възстановяване на
зелени площи и изграждане на поливни
системи, изграждане на пейки/беседки,
детски площадки по „Алея на здравето”

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на Дом на покойника

предпроектна
готовност

11 месеца

1 575 000,00 лв.

Изграждане на Дом на покойника – район
на Старите гробища

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Реконструкция и разширяване на района на
закрития и открития пазар

предпроектна
готовност

12 месеца

790 000,00 лв.

Реконструкция и разширяване на района
на закрития и открития пазар

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Направа на закрит пазар в жк.Запад

предпроектна
готовност

12 месеца

63 500,00 лв.

Направа на закрит пазар в жк.Запад

Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на приют за безстопанствени
животни

предпроектна
готовност

12 месеца

2 000 000,00 лв.

Изграждане на приют за безстопанствени
животни
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Приоритет 3.5.
„Развитие на градска
инфраструктура“

Мярка 3.5.1.Изпълнени проекти
за благоустрояване на градската
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)

Изграждане на кризисен център за пострадали
животни

предпроектна
готовност

12 месеца

850 000,00 лв.

Изграждане на кризисен център за
пострадали животни

Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.1 "Изпълнени проекти
за благоустрояване на селищната
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)"

Изграждане на смесена многофункционална
сграда зад ГУМ – смесена собственост,
подземен гараж

предпроектна
готовност

36 месеца

22 000 000,00 лв.

Изграждане на смесена
многофункционална сграда зад ГУМ –
смесена собственост, подземен гараж

Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.1 "Изпълнени проекти
за благоустрояване на селищната
среда (площади, рехабилитация
на съществуващите градски
паркове и градини,
инфраструктура в жилищни
квартали и др.)"

Усвояване на пространства зад ГУМ

предпроектна
готовност

24 месеца

4 000 000,00 лв.

Усвояване на пространства зад ГУМ

Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени проекти
за изграждане и обновяване
здравната и социалната
инфраструктура"

Балнеосанаториум в района на болницата

предпроектна
готовност

24 месеца

6 000 000,00 лв.

Проектът предвижда изграждането на
балнеосанаториум в района на болницата

Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени проекти
за изграждане и обновяване
здравната и социалната
инфраструктура"

Нов спешен център

предпроектна
готовност

24 месеца

2 500 000,00 лв.

Проектът предвижда изграждането на нов
спешен център

Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени проекти
за изграждане и обновяване
здравната и социалната
инфраструктура"

Ремонт и обновяване на сграда на
Тубдиспансер, ново оборудване и обзавеждане

предпроектна
готовност

24 месеца

3 000 000,00 лв.

Проектът предвижда ремонт и обновяване
на сграда на Тубдиспансер, ново
оборудване и обзавеждане

Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени проекти
за изграждане и обновяване
здравната и социалната
инфраструктура"

Изграждане на нов дом за стари хора и неделно
училище в с.Делвино

предпроектна
готовност

24 месеца

8 560 000,00 лв.

Изграждане на нов дом за стари хора и
неделно училище в с.Делвино

34

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Приоритет 3.5.
„Развитие на селищна
инфраструктура“

Мярка 3.5.2 "Изпълнени проекти
за изграждане и обновяване
здравната и социалната
инфраструктура"

Нова многопрофилна болница

предпроектна
готовност

48 месеца

45 000 000,00 лв.

Общ индикативен бюджет
на всички проекти

656 290 230,19 лв.

Проектът предвижда изграждането на
модерна многопрофилна болница
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ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Приложение № 2

ПИРО НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
/хил. лв./

Период

Собствени
средства Общински
бюджет

Отн.
дял
(%)

Републикански
бюджет

Отн.
дял
(%)

Средства от
ЕС

Отн.
дял
(%)

Други
източници

Отн.
дял
(%)

ОБЩО
в отн.
ОБЩО в лв.
дял
(%)

2021 - 2027
Приоритет 1.1 4 750,00 лв.
Приоритет 1.2 5 000,00 лв.
Приоритет 1.3 5 000,00 лв.

1%

327 750,00 лв.

35%

617 500,00 лв.

65%

0,00 лв.

0%

950 000,00 лв.

100%

1%

245 000,00 лв.

26%

650 000,00 лв.

68%

50 000,00 лв. 5%

950 000,00 лв.

100%

1%

245 000,00 лв.

26%

650 000,00 лв.

68%

950 000,00 лв.

100%

Приоритет 1.4 10 000,00 лв.

1%

530 000,00 лв.

27%

1 300 000,00 лв. 67%

50 000,00 лв. 5%
100
000,00
5%
лв.

Приоритет 1.5 93 650,00 лв.

1%

5 525 350,00 лв.

30%

0,00 лв.

0%

Приоритет 1.6
Приоритет 2.1
Приоритет 2.2
Приоритет 2.3

10 000,00 лв.

1%

590 000,00 лв.

30%

13 111 000,00
70%
лв.
1 400 000,00 лв. 70%

0,00 лв.

0%

18 730 000,00
100%
лв.
2 000 000,00 лв. 100%

10 000,00 лв.

1%

90 000,00 лв.

5%

1 900 000,00 лв. 95%

0,00 лв.

0%

2 000 000,00 лв. 100%

10 000,00 лв.

1%

90 000,00 лв.

5%

1 900 000,00 лв. 95%

0,00 лв.

0%

2 000 000,00 лв. 100%

10 000,00 лв.

1%

90 000,00 лв.

5%

0,00 лв.

0%

Приоритет 3.1 778 779,81 лв.

1%

45 948 008,50 лв.

30%

0,00 лв.

0%

Приоритет 3.2 973 458,33 лв.

1%

57 434 041,67 лв.

30%

1 900 000,00 лв. 95%
109 029 172,70
70%
лв.
136 284 166,67
70%
лв.

0,00 лв.

0%

2 000 000,00 лв. 100%
155 755 961,00
100%
лв.
194 691 666,67
100%
лв.

1 940 000,00 лв. 100%
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Приоритет 3.3 383 255,46 лв.

1%

22 612 072,00 лв.

30%

Приоритет 3.4 336 567,25 лв.

1%

19 857 467,75 лв.

30%

Приоритет 3.5 715 290,30 лв.

1%

42 202 127,70 лв.

30%

ОБЩО

3 345 751,15 лв.

195 786 817,61 лв.

53 655 764,06
70%
лв.
47 119 415,00
70%
лв.
100 140 642,00
70%
лв.

0,00 лв.

0%

0,00 лв.

0%

0,00 лв.

0%

469 657 660,43
лв.

200
лв.

000,00

76 651 091,52
100%
лв.
67 313 450,00
100%
лв.
143 058 060,00
100%
лв.
668 990 229,19
лв.
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