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ЕС  Европейски съюз 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 



3 
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ЮЗР Югозападен район от ниво 2 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-

2013 г. е изготвен от екип на Консепта БП ЕООД в изпълнение на договор № РР 

71/28.10.2014 г. с предмет: “Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на 

областна стратегия за развитие на област Благоевград”. 

Областната стратегия за развитие на област Благоеврад е разработена в съответствие с 

изискванията на Закона за регионалното развитие, обн. в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г. и 

измененията, публикувани в ДВ, бр.32 от 12.04.2005 г., и по-конкретно чл.10 с 10-

годишен период на действие – 2005-2015 г. Съгласно чл.10 ал.4 от Закона, ОСР е приета 

на заседание на Областния съвет за развитие на област Благоевград след широко 

публично обсъждане и консултиране със социално-икономическите партньори и 

гражданското общество. След промяна за Закона за регионалното развитие от 2008 г. 

обн. в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г. и Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, обн. в ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., срокът на действие на всички Областни 

стратегии за развитие, вкл. на област Благоевград, се променя и се уеднаквява с 

програмния период на подпомагане от европейските фондове – 2007-2013 г. 

Областната стратегия за развитие на област Благоевград е документ, който определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие на областта като елемент от развитието 

на страната в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално 

развитие 2005-2015 г. и Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 

г., като отчита специфичните характеристики и потенциала на област Благоевград и дава 

насоки за разработване на Общинските планове за развитие в обхвата на областта. 

Всички становища или мнения, представени в настоящия документ, са единствено на 

авторите и не отразяват непременно тези на областна администрация Благоевград. 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ И НА 

УСТОЙЧИВОСТТА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД В ПЕРИОДА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.  

Оценката на настъпилите промени в социално-икономическото развитие на област 

Благоевград е извършена на база проследяване на стойностите на определени от екипа 

на изпълнителя ключови показатели в периода 2007-2013 г., като са взети предвид и са 

анализирани тенденциите в изменението на индикаторите, заложени в ОСР на област 

Благоевград. 

 

Индикатори, заложени в ОСР на област Благоевград: 

• брутен вътрешен продукт на човек от населението в областта; 

• равнище на безработица; 

• парични доходи на човек от населението; 
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• брой и структурата на населението; 

• намаляване на вредните емисии и замърсяванията в атмосферата и водите; 

• дял на студентите и учащите се от общото население 

• брой и обхват на еврорегионите в областта 

• брой трансгранични проекти 

 

Изборът на останалите индикатори, които са анализирани с цел проследяване на 

социално-икономическото развитие  на областта, се основава на следните критерии: 

- Обоснованост /целесъобразност/ - да съответстват на целите и приоритети 

- Информационно осигуряване - да са информационно осигурени, т.е. да е налице 

постоянен източник на статистическа информация за периода 2007-2013 г. 

- Възможност за представянето им в количествено изражение 

- Простота /разбираемост/ - да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране 

- Информативност /аналитичност/ - да носят достатъчно информация за извеждане 

на изводи и вземане на решения 

- Независимост - индикаторите от едно и също ниво да са независими един от друг 

- Да подлежат на йерархична обвързаност с комплексни индикатори от по-високо 

ниво. 

 

Област Благоевград се намира в Югозападна България и е част от Югозападния район от 

ниво 2. Разположена е между Кюстендилска, Софийска, Пазарджишка и Смолянска 

области и държавните граници с Гърция и Македония и е третата по големина област в 

страната. Състои се от 14 общини. 

Брутният вътрешен продукт на област Благоевград през 2011 г. възлиза на 2157,4 млн. 

лв., като в периода 2007-2011 г. нараства с 26,4% - по-бавен темп от средния за ЮЗР 

(33,2%) и по-бърз от този на страната (25,2%). делът на областта в произведения 

регионален БВП за разглеждания период намалява с 0,3% - от 6,2% през 2007 г. до 5,9% 

през 2011 г.  

БВП на човек от населението в област Благоевград е по-нисък от средния за страната 

и за ЮЗР. През периода 2007-2011 г. показателят се характеризира с относително 

равновесие, като по-голямо нарастване се реализира през 2008 г. спрямо 2007 г. – с 20,2% 

и през 2011 г. спрямо 2010 г. – с 11,7%. Сравнена с останалите 4 области от ЮЗР, област 

Благоевград се нарежда на трето място в района по БВП на човек от населението – след 

област София и Софийска област.  

 

Фигура 1: БВП на човек от населението в областите на ЮЗР в периода 2007-2011 г., 

(лв.) 
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Източник: Национален статистически институт 

 

През периода 2009-2011 г.1 отчетените стойности на показателя брутна добавена 

стойност показват нарастване за област Благоевград – с 9,7%, което е по-ниско от 

средното за страната – 11,1% и за ЮЗР - 13,3%.  

През 2011 г. област Благоевград създава 5,9% от БДС на ЮЗР (спад с 0,2% спрямо 2009 

г.) И тук, както и при БВП, областта, сравнена с останалите 4 области от ЮЗР, се нарежда 

на трето място по принос към регионалната БДС – след област София и Софийска област.  

Структурата на БДС на област Благоевград се характеризира с превес на сектора на 

услугите – 52% през 2011 г. (нарастване с 1,3% спрямо 2009 г.) за сметка на сектора на 

индустрията – 36,5% през 2011 г. (спад с 2,6% спрямо 2009 г.) и сектора на селското и 

горското стопанство – 11,5% през 2011 г. (нарастване с 1,4% спрямо 2009 г.) Тенденцията 

за областта е на нарастване дела на секторите на услугите и на селското и горското 

стопанство за сметка на сектора на индустрията. Област Благоевград се отличава с най-

висок дял на сектора на селското и горското стопанство и относително по-нисък дял на 

сектора на индустрията в структурата на БДС в сравнение с останалите 4 области в ЮЗР. 

През 2012 г. в област Благоевград са привлечени 306 899 хил. евро ПЧИ, което е 

нарастване в абсолютна стойност спрямо 2007 г. със 128,3%. През 2012 г. в област 

Благоевград са привлечени едва 2,3% от ПЧИ на ЮЗР, но въпреки това делът на областта 

нараства с 1% спрямо 2007 г. С по-голям дял са област София (86%) и област Софийска 

(9,7%). 

Приходите от нощувки в област Благоевград през 2013 г. възлизат на 48 306 950 лв., 

като нарастват с 38,7% за периода 2008-2013 г. За сравнение в същия период приходите 

от нощувки в ЮЗР намаляват с 6%, а в страната – нарастват с 22,3%. 

С най-голям дял в реализираните приходи от нощувки в ЮЗР е област София – 59,6% 

през 2013 г. Въпреки това през разглеждания период 2008-2013 г. се наблюдава 

                                                 
1 Последните налични официални статистически данни за БДС на регионално ниво са за 2012 г. 
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намаление на този дял с 11,1%. Област Благоевград е на второ място, като тенденцията 

тук е обратна - реализираните приходи от нощувки в тази област през 2013 г. съставляват 

29,3% от общите приходи в ЮЗР и делът им се увеличава с 9,4%. 

  

В периода 2007-2013 г. се наблюдава задълбочаване на демографските проблеми и на 

диспропорциите в териториалното разпределение на населението в област Благоевград. 

Въпреки това, показателите за социално и демографско развитие на областта, се 

запазват в сравнително по-благоприятна позиция спрямо голяма част от областите в 

страната. 

През 2013 г. броят на населението на област Благоевград е 318 110 души и намалява с 

3,4% в сравнение с 2007 г. като част от общата тенденция за страната, където 

намалението на броя на населението е с 5,2%. В сравнение с останалите 4 области в ЮЗР, 

нарастване на населението има единствено в област София, а намалението на 

населението в област Благоевград е най-малко в сравнение с областите Софийска, 

Перник и Кюстендил. 

При структурата на населението на област Благоевград в под, в и над трудоспособна 

възраст в периода 2010-2012 г. не се забелязва съществена динамика. Делът на 

населението в подтрудоспособна възраст се колебае около 15%, на населението в 

трудоспособна възраст – около 64% и в надтрудоспособна възраст – около 19-20%. 

Естественият прираст на населението в област Благоевград в периода 2007-2013 г. е 

отрицателен – в границите на -0,4‰ до -2,7‰, но в сравнение със средното за ЮЗР и 

страната отрицателните стойности на областта през целия период са по-ниски. Област 

Благоевград се намира в по-благоприятна позиция от останалите 3 области – Софийска, 

Перник и Кюстендил, където отрицателните стойности на коефициента на естествен 

прираст са по-високи.   

Броят на учащите през учебната 2012/2013 г. в област Благоевград възлиза на 48 428 

ученика и намалява с 5% в сравнение с учебната 2010/2011 г. Броят на студентите през 

учебната 2012/2013 г. е 13 266 студента и намалява с 1,6% в сравнение с учебната 

2010/2011 г. 

Делът на учащите и студентите в общия брой на населението на област Благоевград 

намалява с 0,5% за периода 2010-2012 г. – от 15,6% на 15,1%. 

Към 31.12.2013 г. коефициентът на заетост на лицата на възраст 15-64 г. в област 

Благоевград възлиза на 63,3%, като намалява с 6,1% в сравнение с 2008 г. Намалението 

е близко до средното за ЮЗР – 6% и по-високо от средното за страната – 4,5Област 

Благоевград се нарежда след област София – коефициентът на заетост в област 

Благоевград е близък до средните за района стойности. Единствено през 2012 г., когато 

коефициентът на заетост в областта бележи нарастване на годишна база с 0,8% областта 

изпреварва средното за района равнище. 
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 Фигура 2: Коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 г. на областите 

на ЮЗР в периода 2008-2013 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

Негативната тенденция на увеличение на коефициента на безработица на лицата на 

възраст 15-64 г. в област Благоевград се проявява в по-силна степен отколкото в ЮЗР, 

разглеждан като цяло и в страната средно. Негативната тенденция започва през 2008 г. и 

продължава през целия период до 2013 г., като повишението за периода е по-голямо от 

средното за ЮЗР и за страната - 11,7% (при повишение за страната със 7,3% и за ЮЗР с 

6,9%). 

Прави впечатление, че в началото на разглеждания период (2008 г.) коефициентът на 

безработица в област Благоевград е по-нисък от средния за района, докато в периода 

2011-2013 г. е над средния за ЮЗР. През 2013 г. област Благоевград е в още по-

неблагоприятно положение, като коефициентът на безработица в областта надвишава 

средния за страната. В сравнение с останалите 4 области от ЮЗР, в периода 2008-2010 г. 

коефициентът на безработица в област Благоевград е най-нисък, по-нисък дори от този 

на област София. През 2011 г. и 2012 г. област Благоевград вече е с по-висок коефициент 

на безработица в сравнение с област Перник и област София, а през 2013 г. и в сравнение 

със Софийска област.  

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград през 2010 

г. възлизат на 86 088 души. През 2011 г. те нарастват с 1 998 души, но през 2012 г. 

намаляват с 495 души на годишна база. Най-много са наетите в секторите на 

„преработващата промишленост“ – 38,3% от всички наети лица, в сектора „търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12%, „образование“ – 8,9%, „строителство“ – 

6%, „хуманно здравеопазване и социална работа“ – 5,4%, „транспорт“ – 4,8%. 

Информация за индикатора „парични доходи на човек от населението“ не е налична в 

официалните източници на информация. За целите на последващата оценка индикаторът 
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е заменен с индикатора „средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение“. 

През периода 2007-2012 г. средната годишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение в област Благоевград е най-ниска в сравнение с 

останалите 4 области от ЮЗР – нараства от 3 842 лв. на 6 271 лв. 

Процентът на населението в риск от бедност или социално изключване2 за 2011 г.3 в 

област Благоевград е 31,6%, което е по-ниска стойност от средната за ЮЗР - 41,3% и за 

страната - 49,3%. Сравнена с останалите 4 области в ЮЗР, в област Благоевград 

процентът на населението в риск от бедност или социално изключване е най-нисък. За 

периода 2007-2011 г. в района се наблюдава нарастване на показателя с 5,6%, а за 

страната – с 5,1%.  

 

В периода 2007-2013 г. общата дължина на пътната мрежа в област Благоевград не 

претърпява изменения и възлиза на 666 км. Реално територията на областта се обслужва 

основно от два пътя от I и II клас по долините на реките Струма и Места и няколко 

напречни връзки от III клас. Високопланинският релеф е определящ за ниската гъстота 

на пътната мрежа. Общата гъстота на пътната мрежа за областта е доста по-ниска от 

средната за страната, което се дължи на ограниченото развитие на пътищата от по-висок 

клас. Дължината на пътищата І клас е 87 км. Към 31.12.2013 г. единствено област 

Благоевград от областите в ЮЗР не е обслужена от автомагистрали, което като цяло 

определя по-ниското ниво на транспотно обслужване. Очаква се през следващите 

години, с поетапното изграждане на автомагистрала „Струма“, обслужеността на 

областта с висок клас пътища да нарасне значително.  

Степента на развитие на водоснабдителните и канализационните мрежи в област 

Благоевград в периода 2008-2012 г.4 е на най-ниско ниво в сравнение с останалите 4 

области от ЮЗР. Делът на водоснабденото население в областта през периода нараства 

с 0,7% и достига 96,1%. Тази стойност обаче е по-ниска от средната за ЮЗР и за страната 

– съответно 99,2% и 99,3%.  

По степен на обслужване от канализационните мрежи в периода 2008-2012 г. област 

Благоевград е на трето място в ЮЗР – след област София и област Перник. Към 2012 г. 

77,4% от населението на областта е обслужено от канализационна инфраструктура. 

Въпреки че този процент е по-нисък от средния за ЮЗР - 88%, той е по-висок от средния 

за страната – 74,3%.  

Делът на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води в 

област Благоевград в годините 2008-2012 г. също е значително по-нисък от средния за 

                                                 
2   Съгласно изчисления на НСИ - комбиниран индикатор, който включва 3 показателя: риск от бедност, 

нисък интензитет на икономическа активност, материални лишения 
3 По последни налични официални статистически данни на НСИ 
4 Последните налични официални статистически данни за ВиК инфраструктурата са за 2012 г., като 

липсват данни за 2010 г. 
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ЮЗР и за страната. Въпреки нарастването от 22,5%, показателят през 2012 г. възлиза на 

26,3% при средно за ЮЗР – 73,9% и за страната - 56,1%. От петте области в ЮЗР, делът 

на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води е най-нисък в 

област Благоевград.  

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано 

сметосъбиране в област Благоевград също е най-нисък в сравнение с останалите 4 

области от ЮЗР. Към 31.12.2012 г. стойността на показателя достига 98,7% при средно 

за ЮЗР – 99,6% и за страната – 99,2%. Въпреки това обаче нарастването при показателя 

в периода 2008-2012 г. за област Благоевград е най-голямо – с 6,3%, в сравнение с 

останалите 4 области от ЮЗР.  

 

 Фигура 3: Население, обслужено от водоснабдителна инфраструктура, 

канализационна инфраструктура и инфраструктура за пречистване на отпадъчни 

води, население, обслужено от система за организирано сметосъбиране, в ЮЗР и петте 

области от района към 2012 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

Делът на домакинствата с достъп до интернет в област Благоевград към 31.12.2012 г. 

възлиза на 54,9%, като стойността е по-ниска от средната за ЮЗР – 59,4% и по-висока от 

средната за страната – 50,9%. За периода 2007-2012 г. нарастването на показателя е най-

голямо именно в област Благоевград (от областите в ЮЗР) – с 42,8%.  

 

В официалните източници на информация не са налични данни за индикатора „вредни 

емисии и замърсявания в атмосферата и водите“ на ниво област. Долупосочените данни 

и заключения са от Годишните доклади на РИОСВ-Благоевград. 

Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден 

списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух, считано от 31.12.2007 г. На територията на Югозападен район се намират части 
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от 2 от РОУКАВ – Югозападен и Столичен. Tериториите на областите Перник и 

Кюстендил принадлежат към РОУКАВ „Югозападен”, а община Благоевград е 

класифицирана като зона Благоевград в рамките на същия РОУКАВ. Териториите на 

област София и област Софийска се причисляват към РОУКАВ Столичен. 

На територията на гр. Благоевград е разположена 1 бр. автоматична измервателна 

станция за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 

01.01.2008 г., съгласно Заповед № РД-264 от 28.03.2007 г. на Министъра на околната 

среда и водите. Анализът на данните показва, че през 2013 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 2013 г. от АИС- 

Благоевград не е регистрирано нито едно превишение на нормите за показатели: серен 

диоксид, азотен диоксид, озон и бензен.  

Във връзка с поетите ангажименти от страна на България за осигуряване постигането на 

установените норми за качеството на атмосферния въздух, община Благоевград е 

разработила Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ 

10) на територията на гр. Благоевград. Програмата е приета с Решение №85/29.04.2011 г. 

на Общински съвет-Благоевград. 

Газифицирането на област Благоевград ще намали емисиите на вредни вещества, 

отделяни в приземния слой от горивните процеси в промишлеността и в бита. 

През 2013 г. на територията, контролирана от РИОСВ - Благоевград са обхванати за 

текущ контрол, включително чрез задължаване за провеждане на собствен мониторинг 

всички по-съществени неподвижни източници на емисии. При промишлените източници 

не са констатирани съществени превишения на нормите за допустими емисии. 

Водите на Югозападен район попадат в следните райони за басейново управление на 

водите: Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области 

на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните 

области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за 

водосборната област на р. Марица (малка част от която се намира на територията на 

Югозападен район).   

Основни източници на отпадъчни води в Благоевградска област са градските 

канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти. За обектите, които формират 

отпадъчни води и заустват във водни обекти има изготвен списък за осъществяване на 

задължителен контрол, утвърден от Изпълнителния Директор на ИАОС. Промишлените 

обекти се проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти 

годишно.  

Голяма част от населените места в териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград са с 

изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от ВиК дружества. На 

територията, контролирана от РИОСВ - Благоевград има 2 броя действащи градски 

пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ гр. Благоевград и ГПСОВ гр. 
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Разлог. Изградените локални пречиствателни станции и съоръжения на територията на 

инспекцията се поддържат сравнително в задоволително техническо и експлоатационно 

състояние. Най-честите нарушения на екологичното законодателството са неспазване на 

условията и изискванията, в т. ч. на индивидуалните емисионни ограничения, заложени 

в разрешителните за заустване на отпадъчни води.  

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Благоевград няма въведени в експлоатация нови 

ПСОВ на населени места, поради което екологичната обстановка, по отношение на 

отпадъчните води, не се е променила спрямо предходната отчетна 2012 г. 

 

Основни изводи от оценката на социално-икономическото развитие на област 

Благоевград в периода 2007-2013 г.: 

 В периода 2007-2011 г. БВП и БДС на област Благоевград нарастват, но делът на 

областта в произведения в ЮЗР БВП и БДС намалява. 

 БВП на човек от населението в областта е по-нисък от средния за ЮЗР и за 

страната. 

 Структурата на БДС на област Благоевград се характеризира с превес на сектора 

на услугите за сметка на сектора на индустрията и сектора на селското и горското 

стопанство. 

 В периода 2007-2012 г. привлечените в област Благоевград ПЧИ нарастват над 2 

пъти, увеличава се и делът на областта в привлечените ПЧИ в ЮЗР. 

 Наблюдава се силен растеж в развитието на туризма - приходите от нощувки в 

областта в периода 2008-2013 г. нарастват с над 38%, увеличава се и делът на 

областта в реализираните в ЮЗР приходи от нощувки с близо 10%. 

 Броят на населението в област Благоевград намалява с по-нисък темп от средния 

за страната и останалите области в ЮЗР, с изключение на област София. 

 Коефициентът на естествен прираст в областта в периода 2007-2013 г. е 

отрицателен, но с по-ниски стойности от областите Кюстендил, Перник, 

Софийска и средната за страната стойност. Въпреки това бележи тенденция на 

нарастване на отрицателните стойности. 

 Коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 г. е със стойности, 

близки до средните за ЮЗР. 

 В периода 2007-2013 г. коефициентът на безработица на лицата на възраст 15-64 

г. в област Благоевград непрекъснато нараства, като към 2013 г. вече е по-висок 

от средния за ЮЗР и за страната. 

 Средната годишна работна заплата в областта е най-ниска в сравнение с 

останалите 4 области в ЮЗР. 

 Процентът на населението в риск от бедност в област Благоевград е най-ниския 

сред петте области в ЮЗР. 

 Към 2013 г. област Благоевград все още не е обслужена от автомагистрали. 
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 Степента на развитие на водоснабдителните и канализационните мрежи в област 

Благоевград е на най-ниско ниво в сравнение с останалите 4 области в ЮЗР и в 

сравнение със средното за страната ниво, въпреки че областта е богата на водни 

ресурси и преобладаващата част от населените места са централно водоснабдени, 

като основен водоизточник се явяват алпийските водохващания от планина 

Пирин и реките Струма и Места. С относително по-ниска степен на развитие е и 

системата за организирано сметосъбиране. 

 Отбелязва се значително нарастване на дела на домакинствата с достъп до 

интернет в областта в периода 2007-2012 г. – най-голямо сред областите в ЮЗР. 

 През 2013 г. на територията на областта не е регистрирано нито едно превишение 

на нормите за показатели: серен диоксид, азотен диоксид, озон и бензен. 

Превишения има при средноденонощните норми на ФПЧ, най-вече поради 

ползването на твърди горива за отопление, автомобилния транспорт и 

неподдържана пътна и прилежаща инфраструктура 

 Основни източници на отпадъчни води в областта са градските канализационни 

мрежи и по-големите промишлени обекти. 

 Може да се направи заключението, че по част от анализираните показатели област 

Благоевград е по-добра позиция от областите Софийска, Кюстендил и Перник от 

ЮЗР – реализирани приходи от нощувки, коефициент на заетост, коефициент на 

естествен прираст, население в риск от бедност, дял на домакинствата с достъп до 

интернет 

 По степен на икономическо развитие, измерена с показателите БВП на глава от 

населението, произведена БДС и привлечени ПЧИ област Благоевград е на трето 

място в ЮЗР – след областите София и Софийска 

 Област Благоевград изостава от останалите области в ЮЗР по отношение 

развитието на транспортната и екологичната инфраструктура.  

 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД В ПЕРИОДА 

2007-2013 Г. 

Оценката на изпълнението на приоритетите и целите на ОСР на област Благоевград 

2007-2013 г. е изготвена на база информация (от ИСУН) за резултатите от 

реализирани проекти, финансирани от европейските фондове в периода 2007-2013 г. – 

по оперативните програми „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките 

ресурси”, „Транспорт”, „Административен капацитет”, „Техническа помощ”. 

Анализирани са и резултатите от значими проекти, финансирани със средства по 

ПРСР, програмите за ТГС, програма ФАР, ИСПА, САПАРД, със средства от 

държавния бюджет и общинските бюджети на общините в областта, със средства 
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от ПУДООС, ДФЗ, Световната банка, Европейската инвестиционна банка, 

Международен фонд „Козлодуй“, програма „Красива България“ и др., като е обобщена 

100%-ова информация, получена от всичките 14 общини на територията на областта. 

 

Като показател за изпълнението на специфичните цели на ОСР на област Благоевград 

е използвана формулировката за „степен на изпълнение“ на съответната специфична 

цел. За оценяването е използвана следната скала на експертно формулирани оценки: 

ниска степен на изпълнение, задоволителна степен на изпълнение, висока степен на 

изпълнение и много висока степен на изпълнение. Избраният подход на качествено 

оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в сравнителен план за 

степента на изпълнение на специфичните цели за развитие на област Благоевград в 

периода 2007-2013 г. 

 

Визията, определена в ОСР на област Благоевград, е както следва: „Нека оценим нашите 

богатства и с общи усилия да направим Благоевградска област в привлекателен и 

конкурентноспособен регион”. 

За постигането на визията са формулирани следните стратегически цели: 

 Постигане на икономическо развитие, ориентирано към човека чрез 

оползотворяване на уникалните ресурси на областта. 

Тази цел е свързана с насърчаването на икономическата активност на бизнеса и 

привличането на инвестиции, подобряването на бизнесинфраструктурата, транспортната 

и екологична инфраструктура. 

 Развитие на трансграничното сътрудничество и оползотворяване на 

крайграничното кръстопътно местоположение. 

Целта е мотивирана от местоположението на областта и границата с две държави – 

Гърция и Македония. Свързана е с постигане на добри резултати в сферите на опазване 

на околната среда, осигуряване на сигурност и безопасност на границата и хармонично 

икономическо развитие на трансграничния регион. 

 Подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта. 

Целта е насочена към подобряване на заетостта, намаляване на безработицата, 

развитието на човешките ресурси и подобряване на публичните услуги.  

 

В ОСР на област Благоевград са дефинирани 7 специфични цели в посока подчертаване 

на предимствата на областта с оглед постигане на определените стратегически цели: 

Специфична цел 1.1.: Стимулиране на индустрията и подобряване на условията за 

развитие на бизнеса 

Специфична цел 1.2.: Подобряване на техническата инфраструктура 

Специфична цел 1.3.: Развитие на туризма 

Специфична цел 1.4.: Развитие на селското стопанство 
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Специфична цел 2.1.: Развитие на трансграничните инфраструктури с оглед 

икономическо развитие и подобряване на качеството на живот 

Специфична цел 3.1.: Подобряване на условията за трудова реализация 

Специфична цел 3.2. Развитие на социално-културната инфраструктура 

  

Специфична цел 1.1.: Стимулиране на индустрията и подобряване на условията за 

развитие на бизнеса. 

Специфичната цел е насочена към подкрепа за развитие на конкурентоспособна 

икономика, модернизация и постигане на устойчив икономически растеж, което има 

ключова роля за подобряване качеството и стандарта на живот на населението в област 

Благоевград. Мерките, които се подкрепят в рамките на целта са свързани с подобряване 

на конкурентоспособността на компаниите и повишаване на производителността им, към 

създаване на благоприятни условия за тяхното развитие и инвестиционна дейност, 

насърчаване на предприемачеството и инвестиционната активност. Неразделна част от 

специфичната цел са и мерките за повишаване на административния капацитет и 

оптимизиране организацията на работа в администрациите, както и за развитие на 

партньорства между бизнеса, неправителствения сектор и администрацията.  

 

Изпълнение на специфична цел 1.1.: задоволителна степен на изпълнение. 

Основен финансов източник за изпълнение на проекти, насочени към повишаване 

конкурентоспособността на предприятията и ефективността им на работа е ОПРКБИ, 

като са подпомогнати компании от общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, 

Хаджидимово, Сандански, Сатовча, Банско и Разлог. Подкрепено е развитието на 

клъстери, извършени са инвестиции в модернизация и иновация на производствения 

процес, въведени са енергоспестяващи технологии в работата на предприятията. 

Реализирани са само 3 проекта със средства извън ОПРКБИ, които са свързани с 

конверсия на военни бази, създаване на бизнес-център и работа в мрежи. Липсва 

информация за реализация на проекти свързани с изграждане на бизнес, индустриални и 

технологични паркове, насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и 

университетите в областта, както и за предприети мерки за подпомагане на местните 

икономики в общините Кресна, Белица и Якоруда. 

Основен финансов източник за изпълнение на проекти, насочени към подобряване 

ефективността на работа на администрациите и повишаване на административния 

капацитет на служителите е ОПАК. Подобрено е качеството на работа и е повишена 

професионалната компетентност в значителна част от общините в област Благоевград и 

в областната администрация, като следва да се отбележи, че все още в процес на 

изпълнение са редица проекти и крайните резултати ще се усетят след приключването 

им (през 2015 г.) Модернизирани са административните услуги в 2 общини. Реализирани 

са 2 проекта в подкрепа на подобряване на взаимодействието между администрацията и 
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гражданското общество. От всички 14 общини в област Благоевград проекти за 

повишаване на административния капацитет по ОПАК не са реализирани единствено в 

община Разлог. Резултатите от анализа на изпълнените проекти дават основание да се 

направи заключението, че административният капацитет за усвояване на европейските 

фондове в общините е повишен, въпреки все още съществуващите проблеми, свързани с 

прилагането на ЗОП, бавните административни процедури и др. По-ограничен остава 

финансовият и технически капацитет на малките общини за усвояване на европейските 

фондове. Със средства извън ОПАК, е реализиран един проект (по програмата за ТГС 

Гърция-България). Липсва информация за предприети мерки за осъществяване на 

партньорства между администрацията, бизнеса и НПО. 

Подобряването на условията за бизнес (насърчаване на предприемачеството, 

изграждането на бизнеспаркове, засилване на иновациите в предприятията и др.) и 

повишаването на административния капацитет и ефективността на работа на местните 

администрации, са с важно значение за развитието на област Благоевград и е 

целесъобразно дейности в тези насоки да бъдат осъществявани и в следващия програмен 

период 2014-2020 г. 

 

Специфична цел 1.2.: Подобряване на техническата инфраструктура. 

Специфичната цел е насочена към развитие на транспортната и екологичната 

инфраструктура, съобщителната мрежа и енергийната система, които са основен фактор 

за постигане на конкурентоспособност на областната икономика. 

Изпълнява се посредством реализация на проекти, свързани с:  

- изграждане и/ли рехабилитация на автомагистрали и пътища I клас, рехабилитация и 

реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа (ІІ и ІІІ клас) и общинската 

пътна мрежа, осигуряващи връзка с основните транспортни коридори, подобряване на 

достъпа до обекти, представляващи туристически интерес и инфраструктурни обекти с 

важно значение за населението и за развитието на бизнеса от областта 

- подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура чрез 

изграждане, рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежи, както и на пречиствателни 

съоръжения за питейни и отпадни води 

- подобряване на управлението на отпадъците 

- изграждане и разширяване на газопреносната мрежа и пълноценно използване на 

възобновяеми източници на енергия 

- повишаване на енергийната ефективност 

- развитие на съобщителната мрежа, вкл. повишаване достъпа до интернет 

- предпазване от природни рискове и опазване и възстановяване на биоразнообразието. 

 

Изпълнение на специфична цел 2.1.: задоволителна степен на изпълнение. 
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Общото въздействие от реализацията на специфичните цели на територията на района е 

в посока на развитие на техническата инфраструктура: подобряване на транспортната 

свързаност между населените места в областта и с населени места извън областта и извън 

страната, намаляване времето за придвижване и повишаване качеството на 

транспортното обслужване; подобряване на жизнената среда в района и повишаване 

качеството на околната среда чрез реконструкция на водоснабдителната и 

канализационната мрежа. 

В областта на доизграждането на транспортна инфраструктура не е реализиран 

съществен напредък. В процес на строителство е автомагистрала „Струма“, като след 

завършване на ЛОТ 2 и 4 ще бъде осигурена достъпност на област Благоевград до 

автомагистрали. Със средства от ОПРР са рехабилитирани важни пътни участъци, които 

свързват България и областта с Македония; в процес на изпълнение са проекти за 

рехабилитация на пътни участъци, свързващи България и област Благоевград с Гърция; 

осъществен е ремонт на пътни участъци, водещи до обекти на социалната и бизнес 

инфраструктура, до културно-исторически забележителности и туристически курорти, 

до зони с концентрация на производствени дейности. 3 общини от областта – Банско, 

Белица и Сатовча, са се възползвали от възможностите на ПРСР, САПАРД и ФАР за 

рехабилитация на пътища и улична мрежа. Само един проект е реализиран със средства 

от програмата за ТГС Гърция-България (община Гоце Делчев). Липсва напредък в 

областта на ремонта на жп инфраструктура. 

Към момента на изготвяне на последващата оценка няма приключени проекти, 

финансирани по ОПОС, за рехабилитация и/ли доизграждане на ВиК инфраструктура. 

Същевременно някои от общините – Кресна, Симитли, Белица, Струмяни, Разлог, 

Гърмен, Сатовча, Банско и Петрич са се възползвали от възможностите на ПРСР, 

ПУДООС, ФАР и САПАРД за финансиране на проекти за подобряване на ВиК 

инфраструктурата, като и тук следва да се има предвид, че част от проектите по ПРСР 

все още са в процес на изпълнение.  

Следва да се отбележи, че редица проекти, допринасящи за изпълнението на 

специфичната цел, са в процес на реализация и резултатите за областта ще се усетят след 

2015 г., когато ще може да се направи реална преценка за степента на изпълнение на 

заложените мерки и дейности. Необходимо е усилията да бъдат насочени към успешното 

изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по оперативните програми 

„Транспорт“, „Околна среда“ и ПРСР, като специфичната цел има потенциал за висока 

степен на изпълнение. 

Липсва информация за реализирани проекти, свързани с разширяване на газопреносната 

мрежа и развитие на съобщителната мрежа, вкл. подобряване на достъпа до интернет. 

Следва да се отчете факта, че нарастването на домакинствата с достъп до интернет е в 

най-висока степен в област Благоевград (сравнена с областите от ЮЗР).  
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Най-големите разлики между установени потребности и разполагаеми финансови 

ресурси са в сферата на ВиК. Затова мерките в тази област също остават актуални за 

следващия програмен период.  

 

Специфична цел 1.3.: Развитие на туризма 

Извършените дейности, насочени към изпълнението на тази цел, са свързани със 

съхраняване на туристическите ресурси, реставрация на културно-исторически обекти, 

подобряване на достъпа до тях, организиране на местни събития (фестивали, занаяти и 

др.), популяризиране и реклама на туристически продукти и дестинации. Предимство са 

благоприятните условия за развитие на туризма в област Благоевград – природни 

фактори и културно-историческо наследство. 

Част от специфичната цел са и мерки, свързани с опазване на околната среда – 

възстановяване на нарушени терени в горски територии, борба с ерозионните процеси, 

укрепване на свлачища, почистване и укрепване на речни корита за предотвратяване на 

опасността от наводнения, опазване и възстановяване на биоразнообразието, 

подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъци и дейностите по чистотата 

в населените места в областта. 

 

Изпълнение на специфична цел 1.3.: висока степен на изпълнение. 

Със средства от ОПРР е осъществено прилагането на мерки, насочени към създаване и 

развитие на регионални туристически продукти, както и към маркетинг, промотиране на 

туристически атракции и туристически дестинации на територията на област 

Благоевград – в общините Разлог, Банско, Гърмен, Сандански и Петрич. Три от 

проектите предстои да бъдат завършени до 2015 г. и съответно, крайните резултати ще 

се появат по-късно. За изпълнение на целта са привлечени финансови средства от ПРСР 

и от програмите за ТГС, където участват значителна част от общините от областта – 

Петрич, Гърмен, Разлог, Гоце Делчев, Банско, Кресна, Белица, Сандански. Разработени 

са регионални туристически продукти, изградени са екопътеки, създадени са 

туристически информационни центрове, проведени са музикални фестивали, 

експонирано е културно-историческо и природно наследство. Осъществените проекти, 

описани по-горе в изпълнение на специфичната цел, имат съществен ефект върху 

туристическата индустрия в областта и допринасят за увеличаване размера на приходите 

от нощувки и затвърждаване значението на област Благоевград за развитието на туризма 

в ЮЗР.  

Много добри резултати в рамките на специфичната цел са постигнати по отношение 

изпълнението на проекти за предпазване от природни рискове, с цел предотвратяване на 

нарастващото негативно влияние на климатичните изменения – реализирани са такива 

проекти в 9 общини на територията на областта със средства от ОПРР.  
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Проектите, свързани с изграждане на регионални инфраструктури за отпадъци, 

устойчиво управление на националните и природни паркове, опазване на 

биоразнообразието, са все още в процес на изпълнение.  

Развитието на туризма е с важно значение за област Благоевград, тъй като се явява един 

от водещите фактори за повишаване привлекателността на живот в населените места и 

за преодоляване на дисбалансите в развитието на отделните територии в областта. 

Целесъобразно е дейности в тази сфера да бъдат осъществявани и в следващия програмен 

период 2014-2020 г.  

Подобряване на инфраструктурата за управление от отпадъци и предпазването от 

природни рискове също безспорно остават актуални приоритети за периода след 2014 г. 

Не са осъществени мерки за опазване на горскостопанската инфраструктура. 

Същевременно голяма част от територията на областта е заета от гори. С оглед на това е 

целесъобразно в периода до 2020 г. да се заложи на прилагането на дейности за 

подобряване качеството на околната среда и на горската инфраструктура.  

 

Специфична цел 1.4.: Развитие на селското стопанство 

Специфичната цел се изпълнява посредством реализация на дейности, насочени към 

комплексно интегрирано развитие на отрасъла селско стопанство – възстановяване на 

оранжерийното производство (с използване на богатия ресурс от минерални води), 

възстановяване на традициите в ранното овощарство и лозарство, възстановяване на 

стадото от съвременни високопродуктивни породи животни, разширяване на 

производството на диворастящи и култивирани плодове, билки, гъби, инвестиране в 

екологични чисти производства, възстановяване на разрушените хидротехнически 

съоръжения и напоителни системи и увеличаване на поливните площи, координиране на 

усилията на местните селскостопански производители за обединяване в браншови 

организации, организиране на борси за селскостопански животни. 

 

Изпълнение на специфична цел 1.4.: задоволителна степен на изпълнение. 

Селското стопанство запазва своето значение в социално-икономическото развитие на 

област Благоевград. Секторът на селското и горското стопанство в БДС на областта през 

2011 г. нараства с 1,4% спрямо 2009 г. Броят на земеделските стопанства в област 

Благоевград е най-големият в страната. Положително се развива биологичното 

производство. Отрасълът селско стопанство остава основен източник на доходи за 

редица населени места в областта. 

 

Специфична цел 2.1.: Развитие на трансграничните инфраструктури с оглед 

икономическо развитие и подобряване на качеството на живот 

Специфичната цел се изпълнява посредством използване на възможностите за 

трансгранично сътрудничество със съседните на област Благоевград страни – Гърция и 
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Македония чрез реализация на съвместни проекти за модернизация на трансгранична 

инфраструктура, подобряване на административния капацитет, икономическо развитие, 

опазване на околната среда, развитие на туризма, предпазване от природни рискове, 

подобряване на образователната, социалната и спортната инфраструктура, 

благоустройство на средата и др. 

 

Изпълнение на специфична цел 2.1.: висока степен на изпълнение. 

Може да се направи заключението, че значителна част от общините на територията на 

област Благоевград участват в програмите за трансгранично сътрудничество Гърция-

България и България-Македония. Най-голям брой от реализираните проекти и по двете 

програми са насочени към подобряване на образователните, социалните, културните и 

спортните услуги, благоустройство на средата и развитие на туризма. Единични са 

проектите, водещи до подобряване на техническата инфраструктура и околната среда, 

икономическо развитие, както и до повишаване на административния капацитет. 

 

Специфична цел 3.1.: Подобряване на условията за трудова реализация. 

Специфичната цел се реализира чрез дейности, свързани с развитие на човешките 

ресурси, което е ключов фактор за повишаване конкурентоспособността и 

привлекателността на областта. Подкрепят се мерки, свързани с подобряване на 

образователната инфраструктура и услуги; мерки, насочени към продължаващо 

обучение с цел намаляване дисбаланса на пазара на труда и интегриране на малцинствата 

и лицата в неравностойно положение. По-конкретно това са:  

- подобряване на професионалната подготовка на заетите и придобиване на 

практически опит от учащите през време на обучението 

- намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда 

- подкрепа на лицата с увреждания за получаване на качествени образователни, 

социални, здравни и административни услуги 

- подкрепа за получаване на образование за групи в неравностойно положение и 

етнически малцинства 

- подобряване на материалната база и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в учебните заведения – университети, училища и детски градини. 

 

Изпълнение на специфична цел 3.1.: висока към много висока степен на 

изпълнение. 

Най-голям напредък е реализиран по отношение на подобряване на образователната 

инфраструктура – подобрен е сградният фонд и оборудването в учебни заведения във 

всички общини в област Благоевград, което осигурява възможности на всички да получат 

квалифицирано обучение при добри условия, намаляване на разходите за топлинна и 

електрическа енергия. Наред със средствата по ОПРР, са привлечени финансови ресурси 
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от програмите за ТГС, програма „Красива България“, Социално-инвестиционния фонд и 

др.  

В значителна част от общините от областта са подобрени условията за социално 

включване и интеграция към образование и работа на лицата в неравностойно положение 

и етническите малцинства. Приключени са редица проекти за повишаване на 

квалификацията и образованието на работната сила и учащите и пригодността им към 

пазара на труда. Основен финансов източник е ОПРЧР. 

 

Специфична цел 3.2.: Развитие на социално-културната инфраструктура. 

Специфичната цел е насочена към подобряване достъпа до здравни и социални услуги и 

реконструкция и модернизация на здравната, социална, културна и спортна 

инфраструктура, което води до повишаването на качеството на живот на местните 

общности. Предмет на тази специфична цел е и благоустрояването на обществени терени 

и подобряване привлекателността на населените места. 

По-конкретно изпълнението на специфичната цел е свързано с мерки в няколко 

направления: 

- саниране и реновиране на болничния и социалния сграден фонд и обновяване на 

материално-техническата база на здравните и социалните заведения 

- инвестиции в спортна инфраструктура 

- инвестиции в културна инфраструктура 

- разработване на устройствени планове и кадастрални карти на населените места 

- благоустройство на физическата среда – планиране и поддръжка на зелени площи, 

велоалеи, подмяна на улично осветление и др. под. 

 

Изпълнение на специфична цел 3.2.: висока степен на изпълнение. 

Най-добри резултати са постигнати по отношение подобряване на социалната 

инфраструктура (ремонт и рехабилитация на социални домове) и услуги – проекти са 

реализирани във всички общини в областта, с изключение на община Гърмен. Основен 

източник на финансови средства са оперативните програми – ОПРЧР и ОПРР. 

Привлечени са средства и от Социално-инвестиционния фонд, програмата за ТГС 

България-Македония, програма „Красива България“ и др. В процес на изпълнение са 

ремонтни дейности и доставка на оборудване за многопрофилни и специализирани 

болници за активно лечение в Благоевград, Гоце Делчев и Сандански. Въпреки това по 

отношение на подобряване на здравната инфраструктура не е реализиран съществен 

напредък.  

Културна инфраструктура със средства от ОПРР е модернизирана единствено в община 

Благоевград - младежки дом. Някои от общините в област Благоевград – Банско, Гърмен, 

Струмяни, Сандански, Белица и Сатовча, са използвали разнообразни финансови 
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източници за подобряване на инфраструктурата на читалища, музеи и културни домове 

- програмите за ТГС, ПРСР, програма „Красива България“ и др.  

Подобрена е спортна инфраструктура, като са ремонтирани съществуващи и са 

изградени нови съоръжения, зали и комплекси – в общините Симитли, Струмяни, 

Сандански, Петрич, Белица, Благоевград и Банско. 

Проекти за благоустрояване на физическата среда със средства от ОПРР са реализирани 

или в процес на изпълнение в общините Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. Голяма част 

от по-малките общини на територията на област Благоевград (Банско, Симитли, Кресна, 

Сандански, Струмяни, Белица) също са в процес на изпълнение на проекти за 

подобряване на средата, като използват като източник на финансиране основно ПРСР и 

програмите за ТГС. През 2015 г. се очаква да се появят резултатите - подобрена улична 

и паркова инфраструктура, рехабилитирани и възстановени детски площадки и зони за 

обществен отдих в междублокови пространства.  

Мерките за подобряване на градската среда и повишаване качествата на човешките 

ресурси остават актуални и за следващия програмен период.  

 

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 

ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА 

УСВОЕНИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД В 

ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

В ОСР на област Благоевград са идентифицирани следните възможности за набиране 

на финансов ресурс: 

 привличане на допълнителен обем вътрешни и чуждестранни инвестиции 

 финансиране по предприсъединителните фондове на Европейския Съюз – 

програма ФАР и ИСПА 

 финансиране от програма САПАРД 

 финансиране на проекти в областта на трансграничното сътрудничество по 

програма ФАР - трансгранично сътрудничество с Гърция и ФАР - 

трансгранично сътрудничество с Македония, както и програма за ТГС Гърция-

България и България-Македония 

 финансиране по други програми на Европейския Съюз и донорски програми. 

В Областната стратегия не е направена експертна оценка относно необходимите 

средства за постигане на специфичните цели и приоритетите, съответно няма 

разпределение на средствата по специфични цели и приоритети. Това силно затруднява 

оценката на ефективността и ефикасността на заложените финансови ресурси, тъй 

като такива финансови ресурси реално не са предвидени и заложени. 

В настоящата последваща оценка е извършено разпределение на вложените ресурси за 

изпълнението на ОСР на област Благоевград по специфични цели и по източници на 
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финансиране. Предоставена е информация относно степента на усвояване на 

оперативните програми и активността на общините в периода 2007-2013 г. 

 

За изпълнение на специфичните цели, приоритети и мерки на Областната стратегия за 

развитие на област Благоевград 2007-2013 г. са използвани финансови ресурси от 

следните източници: 

 оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС 

 програмите за ТГС Гърция-България и България-Македония 

 ПРСР 

 ИСПА, САПАРД, ФАР, ДФЗ 

 Държавен бюджет и средства на общините 

 Др. финансови ресурси (ПУДООС, Световната банка, Европейската 

инвестиционна банка, Международната банка за възстановяване и развитие, 

Международен фонд „Козлодуй“, програма „Красива България“, Социално-

инвестиционния фонд, МОН, МФ и др.)  

 

Специфична цел 1.1. Стимулиране на индустрията и подобряване на условията за 

развитие на бизнеса. 

Съгласно проучените отчетни данни, размерът на средствата, изразходвани за 

изпълнение на настоящата специфична цел, възлиза на 63 627 329 лв. Над 93% от 

средствата, вложени за изпълнение на настоящата специфична цел, са за развитие на 

местната икономика. 

Специфична цел 1.2.: Подобряване на техническата инфраструктура. 

Размерът на средствата, изразходвани за изпълнение на настоящата специфична цел, 

възлиза на 339 475 412 лв. За развитие на екологичната инфраструктура са вложени 

60,2%, останалите 39,8% са за развитие на транспортната инфраструктура. 

Специфична цел 1.3.: Развитие на туризма 

Размерът на средствата, усвоени за изпълнение на настоящата специфична цел, възлиза 

на 97 058 607 лв. Най-много ресурси са вложени за опазване на биоразнообразието – 

46,3% от общия размер средства за специфичната цел, като това не се отразява негативно 

върху степента на изпълнение на другата област на въздействие и специфичната цел като 

цяло. Най-малко ресурси са оползотворени за предпазване от природни рискове – 8,3% 

от общия размер средства. За развитие на туризма отиват 26,7% от финансовите ресурси, 

а за подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците – 18,7%.  

Специфична цел 2.1.: Развитие на трансграничните инфраструктури с оглед 

икономическо развитие и подобряване на качеството на живот 

Общият размер на усвоени финансови средства по програмите за ТГС Гърция-България 

и България-Македония възлиза на 33 641 555 лв. 80% от средствата са за реализация на 

проекти със съседна Гърция и 20% - с Македония.  
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Специфична цел 3.1.: Подобряване на условията за трудова реализация. 

Размерът на средствата, изразходвани за изпълнение на настоящата специфична цел, 

възлиза на 38 511 215 лв. 

Специфична цел 3.2.: Развитие на социално-културната инфраструктура. 

Размерът на средствата, изразходвани за изпълнение на настоящата специфична цел, 

възлиза на 113 757 224 лв. 
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Таблица 1: Финансови ресурси (по проекти, които са реализирани или в процес на изпълнение) за изпълнение на специфичните цели на 

ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. 

Специфична цел Област на въздействие Вложени 

финансови 

ресурси 

Дял от общите 

финансови ресурси за 

изпълнение на ОСР 

Стимулиране на индустрията и 

подобряване на условията за 

развитие на бизнеса 

 

Развитие на местната икономика 59 452 637 

 

5.53% 

Повишаване на административния капацитет и 

ефективността на работа на администрациите 

3 839 476 0.36% 

Подобряване на техническата 

инфраструктура 

Развитие на транспортната инфраструктура 555 246 401 51.65% 

Развитие на екологичната инфраструктура 204 400 885 19.01% 

Развитие на туризма Развитие на туризма 20 511 636 1.91% 

Подобряване на инфраструктурата за управление 

на отпадъци 

18 106 367 1.68% 

Опазване на биозразнообразието и околната среда 43 640 936 4.06% 

Предпазване от природни рискове 8 022 100 0.75% 

Развитие на селското стопанство   0.00% 

Развитие на трансграничните 

инфраструктури с оглед 

икономическо развитие и 

подобряване на качеството на 

живот 

Развитие на трансграничното сътрудничество с 

Гърция и Македония 

33 641 555 3.13% 

Подобряване на условията за 

трудова реализация 

Развитие на човешките ресурси и подобряване на 

образователната инфраструктура и услуги 

30 761 333 2.86% 

Развитие на социално-културната 

инфраструктура 

Подобряване на социалната, здравната, 

културната, спортната инфраструктура и 

благоустройство на физическата среда 

97 383 462 9.06% 

Общо  1 075 006 

788 

100 

Източник: Собствени изчисления 
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Видно от таблицата е, че най-голям размер финансови средства в периода 2007-2013 г. 

на територията на област Благоевград са изразходвани за проекти (приключени или в 

процес на изпълнение) в областта на подобряване на транспортната инфраструктура – 

51,65% от всички средства. По-значителни са вложените инвестиции и за подобряване 

на екологичната инфраструктура – 19,01% и социално-културната инфраструктура – 

9,06%. Най-малко финансови средства, като процент от общите такива, са вложени за 

подобряване на административния капацитет – 0,36% и предпазване от природни 

рискове – 0,75%. Важно е да се отбележи, че това в никакъв случай не се отразява 

негативно върху степента на изпълнение на тези специфични цели. 

Въз основа на гореизложените данни е установено, че основен финансов източник за 

изпълнение на ОСР на област Благоевград са оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на ЕС, които осигуряват 74,4% от вложените средства за изпълнение на 

стратегията. Делът на ПРСР е 9,7%, а на програмите за ТГС - 3,2%. 

 

 Фигура 4: Усвоени средства по източници на финансиране за изпълнение на ОСР на 

област Благоевград 2007-2013 г. 

 
Източник: Собствени изчисления 

 

Инвестициите, които са направени на територията на област Благоевград за изпълнение 

на целите и приоритетите на ОСР, оказват безспорно положително влияние върху 

развитието на областта. Въпреки икономическата криза, привлечените ПЧИ в област 

Благоевград нарастват. Същото се отнася и за приходите от нощувки. Броят на 

населението в областта намалява с по-нисък темп от средния за страната. 

Реализираните проекти с европейски средства са в основата на изпълнението на целите 

и приоритетите на стратегията. Налице са видими и трайни резултати от реализирани 

проекти в сферата на подобряване на социалната, културната и спортната 

инфраструктура, развитието на туризма, човешките ресурси, опазването на околната 

среда, благоустройство на физическата среда, повишаване на административния 

капацитет. Европейските фондове са важен източник на средства за реализиране на 

Оперативни програми Програма за развитие на селските райони

Програми за ТГС Др.финансови източници
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структурни реформи за повишаване конкурентоспособността на българската икономика 

и развитието на регионите, което в общините от област Благоевград е използвано в 

задоволителна степен. Най-много финансови ресурси са вложени за подобряване на 

транспортната и екологичната инфраструктура в областта, но към момента на изготвяне 

на последващата оценка голяма част от проектите не са приключили и резултатите в тези 

сфери ще се появят по-късно (през 2015 г.) Степента на развитие на водоснабдителните 

и канализационните мрежи в област Благоевград остава на най-ниско ниво в сравнение 

с останалите 4 области в ЮЗР. 

За изпълнение на ОСР са положени целенасочени усилия от всички заинтересовани 

страни, но в различна степен. Най-активни в реализация на проекти, допринасящи за 

изпълнение на специфичните цели, са местните власти и отчасти представителите на 

бизнеса. Недостатъчно активни са представителите на НПО.  

Като ефективни за развитието на област Благоевград се определят предприетите мерки, 

финансирани по програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани с 

европейски средства, които включват широк обхват от теми като: обмен на знания, 

културен обмен, устойчиво развитие чрез опазване на природните ресурси, устойчиво 

развитие на туризма, подобряване на социалната инфраструктура, малки 

инфраструктурни проекти и други. Независимо от ограничения размер на този вид 

инвестиции, в област Благоевград са реализирани множество такива проекти. Ефектите 

от тях от една страна са за балансираното и устойчиво развитие на трансграничните 

региони и преодоляване на изоставането им, а от друга – за тяхното засилено 

териториално сближаване на основата на принципа на партньорството и 

многостепенното управление. 

 

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА 

НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА НА 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2007-2013 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО 

ОТНОШЕНИЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОСР 

Компетентните органи и административните структури, които имат ключова роля в 

управлението на регионалното развитие са ясно регламентирани в действащото 

законодателство за регионално развитие, като системата за управление, координация 

и контрол на действията по разработването, одобряването, приемането, 

актуализацията, изпълнението, наблюдението и оценката на ОСР обхваща всички 

териториални нива, имащи значение за стратегическото планиране на развитието на 

областта.  

Основни органи за управление на национално и регионално ниво са: 
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 Министерският съвет - с основни компетентности за формулиране на държавната 

политиката за регионално развитие и приемане на ключовите стратегически 

документи за регионално развитие - НСРР и РПР. 

 Министрите и ръководителите на ведомства - с цел постигане на по-добра 

съгласуваност и координация, при провеждане на секторните политики в рамките 

на своите компетенции, те отчитат целите и приоритетите на Националната 

стратегия за регионално развитие. 

 Министърът на регионалното развитие - с основни функции за провеждане на 

държавната политика за регионално развитие, осигуряване на съгласуваност с 

другите структуроопределящи политики, организиране изработването на НСРР и 

РПР, организация и контрол за осъществяване на регионална координация при 

изпълнението на оперативните програми, издаването на методически указания за 

органите, разработващи стратегииите и плановете за регионално развитие, 

осигуряването на информация и публичност по въпросите на регионалното 

развитие.  

 Регионалните съвети за развитие - органи за провеждане на държавната политика 

за регионално развитие в съответните райони от ниво 2, с основни компетенции 

за одобряване на проекта на Регионалния план за развитие, наблюдение на 

изпълнението на РПР, осъществяване на регионална координация при 

изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, оказващи въздействие върху развитието на района, 

съгласуване на Областните стратегии за развитие, взаимодействие със 

съответните Областни съвети за развитие, с другите Регионални съвети за 

развитие и с централните органи на изпълнителната власт; това е органът, който 

има решаващо значение за подобряване на публичността, отчетността и 

информираността на всички заинтересовани страни. 

 Регионални координационни комитети – подпомагат изпълнението на функциите 

на РСР за регионална координация на изпълнението на оперативните програми. 

 Териториалните звена на МРРБ за стратегическо планиране и координация на 

регионалното развитие - изпълняват функциите на Секретариат на съответния 

Регионален съвет за развитие и участват в разработването, актуализацията и 

наблюдението на изпълнението на РПР, осъществяват контакти с областните и 

общинските администрации във връзка с провеждането на РСР и целия процес по 

изпълнение на РПР и ОСР. 

 Областен управител - организира разработването на ОСР, внася проекта на ОСР 

за обсъждане и съгласуване в Регионалния съвет за развитие и за приемане от 

Областния съвет за развитие, координира и контролира изпълнението на ОСР, 

осигурява информация и публичност на изпълнението на ОСР и на съответния 

РПР. 
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 Областни съвети за развитие - съдействат за провеждане на държавната политика 

за регионално развитие в съответния район от ниво 3. 

 Областните и общински администрации, които подпомагат провеждането на 

регионалната политика, като разработват стратегически планови документи за 

съответните нива и чиито представители участват в състава на Регионалните и 

Областните съвети за развитие. 

 Представителни организации на работодателите, и работниците и служителите на 

национално равнище, неправителствени и граждански организации – основен 

партньор в процеса на формиране и прилагане на регионалната политика. 

 

Важно е да се отбележи, че тези функции са дефинирани по подходящ начин, 

изпълняват се точно и в необходимите срокове. Това означава, че законодателните 

разпоредби нито превишават, нито ограничават важни функции за ефективно 

провеждане на политиката за регионално развитие и координацията на действията за 

отговорните органи и структури.   
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Таблица 2: Матрица на отговорностите и ефективността на работа на компетентните органи и структури в процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР на област Благоевград5  

Компетентен 

орган/структура 

Функции съгласно Закона за регионалното развитие (2008) и Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие 

Оценка за 

степен на 

изпълнение 

Министър на 

регионалното 

развитие 

Дава/възлага изготвянето на методически указания на органите, участващи в разработването и 

прилагането на ОСР 

Много добра 

Други 

министерства 

Участват в дейността на Регионалните и Областните съвети за развитие, като дават становища и 

изказват препоръки при разработване и наблюдение изпълнението на РПР и разработване, 

съгласуване и наблюдение изпълнението на ОСР 

Задоволител

на 

Регионален съвет 

за развитие 

Обсъжда и съгласува проектите на ОСР Много добра 

Осъществява взаимодействие със съответните Областни съвети за развитие, с другите Регионални 

съвети за развитие и с централните органи на изпълнителната власт 

Много добра 

Териториално 

звено на МРРБ 

Осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на 

изпълнителната власт, вкл. Областните съвети за развитие, за изпълнение и наблюдение на РПР 

Много добра 

Регионален 

координационен 

комитет 

Оказва съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на РПР и ОСР Задоволител

на 

Обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени справки, подпомагащи 

оценката на въздействието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, върху развитието на района и областите 

Добра 

Областен 

управител 

Организира разработването на ОСР Много добра 

Внася проекта на ОСР за обсъждане и съгласуване в Регионалния съвет за развитие и за приемане 

от Областния съвет за развитие 

Много добра 

                                                 
5 В таблицата не са включени всички вменени в законодателството за регионално развитие функции на съответните органи, а само тези, свързани с процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР 
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Координира и контролира изпълнението на ОСР Много добра 

Подпомага изготвянето на проекти в съответствие с целите и приоритетите на ОСР Задоволител

на 

Осигурява информация и публичност на изпълнението на ОСР Добра 

Внася за обсъждане и одобряване в Областния съвет за развитие междинния и окончателния 

доклад за изпълнението на ОСР 

Мнго добра 

Областен съвет за 

развитие 

Обсъжда и приема ОСР Много добра 

Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на ОСР Задоволител

на 

Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на ОСР Добра 

Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на ОСР Много добра 

Кмет Участва в дейността на Регионалните и Областни съвети за развитие, като дава становища и 

изказва препоръки при разработване и наблюдение на РПР и ОСР 

Добра 

Представя Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие 

за одобряване от Общинските съвети, които осигуряват информация за наблюдението и оценката 

на ОСР 

Задоволител

на 

Изпраща копия от Годишните доклади до председателя на Областния съвет за развитие  Задоволител

на 

Общински съвет Одобрява Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие  Добра 

Социално-

икономически 

партньори 

Участват в дейността на Регионалните и Областни съвети за развитие, като дават становища и 

изказват препоръки при разработване и наблюдение на РПР и ОСР 

Задоволител

на 

Източник: ЗРР, ППЗРР 
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От направения преглед на организацията и координацията на компетентните органи в 

процеса на разработване, изпълнение и наблюдение на ОСР на област Благоевград се 

наблюдава добра координация в работата на административните структури. Принципите 

на партньорство, информация и публичност са спазвани и активно осъществявани по 

време на целия процес на планиране, обсъждане, одобряване, изпълнение, наблюдение и 

оценка на стратегията.  

 

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА 

1. Изводи и препоръки относно социално-икономическото развитие на област 

Благоевград. 

Икономическо развитие 

Оценката на социално-икономическото развитие на област Благоевград показва, че в 

сравнителен план областта е на една от водещите позиции по степен на икономическо 

развитие в страната, но към настоящият момент, както и при почти всички области в 

страната на лице са редица проблеми, породени най-вече от икономическата криза. 

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на БВП и БДС на област Благоевград в 

периода 2007-2013 г., делът им в произведените БВП и БДС на Югозападен район 

намалява. 

В разглеждания период ПЧИ, привлечени в област Благоевград,  нарастват двойно. 

Привличането на чуждестранни инвеститори и стимулиране развитието на традиционни 

сектори в областта е възможност за подобряване на икономическите показатели в 

отделните общини. 

Продължаването на усилията към повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика е безспорна необходимост. След прилагането на ОПРКБИ се отчита известен 

напредък, но към 2011 г. БВП на област Благоевград е със стойност по-ниска от средната 

за ЮЗР и за страната. Постигането на устойчив икономически растеж чрез развитие на 

конкурентоспособна икономика, следва да бъде ключов приоритет в следващия 

програмен период, тъй като ще доведе до повишаването качеството на живот в областта. 

Наличието и развитието на различни форми на клъстери като добри практики може да 

бъде основа за интензивен растеж през периода 2014 – 2020 година. 

Тенденцията за областта в периода 2007-2012 г. е на нарастване дела сектора на селското 

и горското стопанство. В този смисъл традиционният за областта отрасъл се нуждае от 

допълнително стимулиране в периода до 2020 г. 

Развитие на туризма 

Развитието на сектор туризъм е от особена важност за област Благоевград. В структурно 

отношение секторът дава съществена част от генерираният БВП в областта. В периода 

2007-2013 г. се наблюдава силен растеж в развитието на туризма - приходите от нощувки 

нарастват с над 38%, увеличава се и делът на областта в реализираните в ЮЗР приходи 

от нощувки с близо 10%. За това допринасят качествата на природната среда, обектите 
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на историческото и културно наследство в област Благоевград, наличните традиции в 

сектора, изградената инфраструктура и обособените туристически дестинации с 

международно име в областта на туризма. 

Многократни проучвания по повод туристическо планиране установяват и потвърждават 

изключително богат и разнообразен рекреационно-туристически потенциал на областта. 

Обемът на реализираните нощувки в ски центровете (Банско и Самоков) и балнео 

центъра (Сандански) са водещи за ЮЗР като цяло. Същевременно, значителен потенциал 

за развитие на алтернативни форми на туризъм стои неоползотворен. Недостатъчно 

оползотворен е и уникалният термо-минерален ресурс на областта, практиките за 

спортен и селски туризъм и други. През последните години своя обособена пазарна ниша 

оформя и поклонническия туризъм. 

Независимо от изградените традиции и мястото на сектора в икономиката на областта са 

на лице и редица слабости, с които област Благоевград следва да се справи в следващия 

програмен период. Такива са силно изразената сезонност на утвърдените туристически 

дестинации, необходимостта от подобряване на техническата инфраструктура, липсата 

на качествена диверсификация на туристическият продукт за областта като цяло и др. 

Развитие на селското стопанство 

Отрасълът е основен източник на доходи за населението в селата и за повечето общини 

от областта и неговото западане при липса на друга алтернатива за доходи и заетост води 

до засилена миграция на трудоспособно население. Условия за развитие на селското 

стопанство в област Благоевград в следващия програмен период са: благоприятните 

природно-климатични характеристики на областта, наличие на незаети трудови ресурси 

с определени традиции в селскостопанската дейност, близост до София и непосредствена 

граница с Гърция, което създава добри възможности за реализация на продукцията.  

Следва да се разреши основния проблем с реализацията на местната продукция на 

зеленчуци и плодове, тъй като в момента около 80% от плодовете и зеленчуците в 

България са от други държави. 

През последните няколко години намаляха цените на изкупуването на тютюна. При 

сегашните условия развитието на тютюнопроизводството е по-скоро компенсатор за 

липсата на други алтернативи. В редица случаи се произвежда продукция, която след 

това не успява да се реализира. Като пример в това отношение може да бъде посочено и 

картофопроизводството. 

Селското стопанство в областта е представено от дребни частни производители. Броят 

на селскостопанските кооперации е силно ограничен, а тяхната дейност – не винаги 

ефективна. Основен проблем е разпокъсаност, маломерност и отдалеченост на голяма 

част от земеделските земи и преобладаване на малки лични стопанства в планинските и 

полупланински части на областта. Това не дава възможност за механизирана обработка. 

Необходимо е да бъде изградена напоителна система от канали и съоръжения, а също 

така и да бъде пригодена за по-малките стопанства на частните собственици.  
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По отношение на животновъдството, през последните години се наблюдават процеси на 

преструктуриране и модернизиране. Основен проблем е неговия екстензивен характер, 

поради отглеждането на животните предимно в личното стопанство, ниските изкупни 

цени на животинската продукция, липсата на пазари. Подобряването на 

инфраструктурата (пътна мрежа, водоснабдяване и електроснабдяване) в планинските 

райони на областта ще ускорят развитието на говедовъдството и овцевъдството (вкл. 

козевъдството).  

Инфраструктурно развитие 

Общата гъстота на пътната мрежа в област Благоевград е доста по-ниска от средната за 

страната, което се дължи на ограниченото развитие на пътищата от по-висок клас. Към 

2013 г. област Благоевград все още не е обслужена от автомагистрали. Поддържането на 

общинската пътна мрежа, реконструкцията и рехабилитацията на пътищата от II-ри и III-

ти клас, също са сред приоритетните проблеми. През следващия програмен период 

следва да продължат усилията за доизграждане и подобряване на пътищата, осигуряващи 

свързаността на селищната мрежа и връзките с основните транспорти коридори. 

Критериите за приоритетност включват осигуряването на подобрен достъп до 

туристически локализации, индустриални центрове и други важни за развитието на 

областта обекти. Актуална остава отдавна разкритата потребност от доизграждане и 

рехабилитация на пътната мрежа в периферната южна и западна част на областта, както 

и във водосбора на р.Места. 

Степента на развитие на водоснабдителните и канализационните мрежи е на най-ниско 

ниво в сравнение с останалите 4 области в ЮЗР и в сравнение със средното за страната 

ниво. С относително по-ниска степен на развитие е и системата за организирано 

сметосъбиране. Подобно на пътната инфраструктура, ВиК сектора е с разкрити 

потребности, надхвърлящи текущите и средносрочни ресурсни възможности. Затова е 

необходимо приоритизиране и концентрация на намесите. Като най-мащабен и належащ 

проблем за следващия планов период е подмяната на амортизирани водопроводни 

мрежи, и намаляване на загубите на питейна вода. Въпреки нарастващата степен на 

изграденост на водоснабдителни мрежи и значителните водни ресурси, в областта все 

още има населени места с недостатъчно водоподаване или отклонения от качеството. 

Изграждането и реконструкцията на канализационни мрежи и ПСОВ е вторият ключов 

елемент на ВиК сектора, както и изграждането на необходимите ПСПВ. 

Развитие на човешките ресурси 

Въпреки задълбочаването на демографските проблеми, показателите за социално и 

демографско развитие на област Благоевград в периода 2007-2013 г., се запазват в 

сравнително по-благоприятна позиция спрямо голяма част от областите в страната. 

Броят на населението намалява с по-нисък темп от средния за страната. Коефициентът 

на естествен прираст е отрицателен, но с по-ниски от средната за страната стойности. 

Коефициентът на заетост на населението е близък до средния за ЮЗР. Коефициентът на 
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безработица към 2013 г. е по-висок от средния за страната. Средната годишна работна 

заплата в областта е относително ниска в сравнение с останалите области, но процентът 

на населението в риск от бедност е сред най-ниския в страната. Областта има сериозен 

потенциал за принос към постигането на една от целите съгласно Стратегия Европа 2020 

на ЕС, а именно увеличаване дела на висшистите на възраст 30-34 г. като дял от 

населението до 36%. 

Увеличаването на заетостта, намаляването на безработицата и подобряване качеството 

на публичните/социалните услуги в областта е основна предпоставка за повишаване 

конкурентоспособността на човешките ресурси, задържане на младите хора в областта и 

подобряване качеството на живот на населението. 

Един от основните приоритети следва да бъде повишаване на образователните услуги и 

укрепване на връзките между университетите и бизнеса с цел отговаряне на 

потребностите на пазара на труда. Необходими са целенасочени мерки за насърчаване на 

социалното включване чрез: повишаване на достъпа до образователни, здравни и 

социални услуги и интеграция на маргинализирани групи. 

Опазване на околната среда 

Обобщената констатация от оценката е, че в периода 2007-2013 г. общото състояние на 

околната среда в област Благоевград не се е влошило. Основна задача в това направление 

през следващия програмен период е опазване и поддържане на биоразнообразието, което 

се разглежда като екологичен капитал и туристически ресурс. В допълнение, следва да 

се прилагат мерки за подобряване на управлението на риска от природни бедствия, 

възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия, редуциране на източниците 

на замърсяване на въздуха, устойчиво управление и стопанисване на горите – 

осъществяване на залесителните мероприятия, използване на потенциала на горите и 

тяхното обогатяване чрез култивирано отглеждане на билки и гъби, развитие на цикъла 

на добив и обработка на дървен материал. 

Интегрирано градско развитие 

През следващия програмен период следва да се прилага интегриран подход при 

реконструкцията и обновяването на градовете, допринасящ за устойчивото градско 

развитие. Планирането на последователни и координирани решения за подобряване на 

градската среда и качеството на живот, ще даде възможност за правилното 

разпределение на икономическите, екологичните, социалните и културните ресурси и 

осигуряване на допълващо финансиране. Основната логика за полицентрично развитие 

на мрежата от градове и села в областта, следва да е фокусирана върху развитието на 

общините, които се явяват двигателите на растежа – Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, 

Сандански и постепенно засилване значението на малките, но важни общински центрове. 

Развитие на териториалното сътрудничество 

Развитието на териториалното сътрудничество е основен инструмент за преодоляване на 

изостаналостта в развитието на периферните гранични общини в област Благоевград. 
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Планираният ефект на социално, икономическо и пространствено сближаване ще се 

постигне с дейности като подобряване на инфраструктурните връзки, развитие на 

съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на 

рискове и опазване на околната среда, разработване на интегрирани планови документи 

за управление и развитие на граничните територии и др. 

Повишаване на административния капацитет и подобряване на взаимодействието 

между администрациите, бизнеса и НПО 

Различни проучвания показват, че основната част от гражданското общество и бизнеса 

не познават процеса на правене на политики и като цяло дават ниски оценки на 

стратегическите документи изготвени и реализирани през приключващия период. Това 

води до логичният извод за това, че е необходимо качествено подобряване на 

координацията между администрациите в стратегическото планиране на регионалното 

развитие. Тази координация следва да се осъществява както хоризонтално - между 

отделните общини, области и райони, така и вертикално - между звената на национално, 

регионално и локално нива на планиране и управление.  

Приоритетно е и подобряване на административните услуги за населението и бизнеса, 

което е предпоставка за постигане на ускорено социално-икономическо развитие на 

местно и регионално ниво. Това е свързано пряко и с повишаване на капацитета на 

съответните администрации и звена на планирането. 

Междуобщинските партньорства като практики с традиции в сферата на техническата и 

екологичната инфраструктура, в туризма и др., имат нужда от по-силно развитие през 

периода до 2020 г. Възможностите на тези партньорства все още не са оползотворени. Те 

могат да спестят ресурси и да предизвикват синергични ефекти на почти всяко 

индивидуално действие/проект. Независимо от дългия период на подкрепа и изграждане 

на капацитет за правене на проекти, позитивите и в този аспект са факт. 

Въпреки преследването на основната цел на регионалната политика - кохезията, 

регионалните анализи отчитат трайни тенденции в обратна посока. Резултатите от 

настоящата оценка дават основание да се направи заключението, че административният 

капацитет за усвояване на европейските фондове в общините от област Благоевград е 

повишен. Предвид динамиката и сложността в управлението на регионалното развитие 

обаче, укрепването на институционалния капацитет и координацията между звената, 

остават актуална необходимост и за периода 2014-2020 г.  

Вътрешнорегионални и междурегионални различия 

Въпреки първенството на ЮЗР сред районите от ниво 2 в страната, налице е устойчива 

тенденция на намаление на дела на района в създадения национален БВП, в БДС, в 

привлечените в страната ПЧИ, в реализираните приходи от нощувки. Намалението на 

дела на ЮЗР сигнализира за увеличение дела на останалите райони от ниво 2, което 

свидетелства за, макар и слабо, намаляване на междурегионалните различия между 

районите от ниво 2 в страната. 
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В рамките на ЮЗР положителна тенденция в периода 2007-2013 г. е намаляване на 

ефекта на лидерството на област София при някои показатели - ПЧИ, приходи от 

нощувки, достъп до интернет, степен на обслуженост на населението с водоснабдителна 

инфраструктура и със системи за организирано сметосъбиране и др. По тези показатели 

в разглеждания период, от една страна, се влошават стойностите на област София, а от 

друга - стойностите на останалите области в района се доближават и надвишават 

средното за ЮЗР ниво и се отбелязва смекчаване на вътрешнорегионалните различия. 

Все още обаче личи силното предимство на област София по отношение на рамера на 

произведения БВП и БДС, степента на безработица (където коефициентът е най-нисък в 

ЮЗР), по отношение на обслуженост с канализационна инфраструктура и с 

инфраструктура за пречистване на отпадъчни води, по размера на извършените разходи 

за НИРД и др. Вторичният център на растеж в ЮЗР безспорно е Благоевград, който 

балансира в известна степен силно гравитиращото влияние на София. Като цяло, обаче, 

в периода 2007-2013 г. няма съществен напредък в преодоляването на различията в 

развитието между отделните населени места в Югозападен район. 

Няма съществен напредък и в преодоляване на изолираността на източните части на 

областта, между струмското и местенското поречия. Нещо повече, в отделните периферни 

части на областта, определени негативни тенденции се засилват - като обезлюдяване, липса 

на трудова реализация и др. Всички тези тенденции се засилват и от развитието на 

икономическата криза. 

 

2. Крайна оценка за изпълнение на ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. 

Крайната оценка за степента на изпълнение на Стратегическа цел 1. Постигане на 

икономическо развитие, ориентирано към човека чрез оползотворяване на 

уникалните ресурси на областта, се определя като задоволителна до висока степен на 

изпълнение, предвид оценките за изпълнение на Специфични цели 1.1., 1.2. и 1.4. – 

задоволителна степен на изпълнение и оценката за степен на изпълнение на Специфична 

цел 1.3. – висока степен на изпълнение. Посоченият в междинната оценка потенциал за 

постигане като „добър“ не е напълно достигнат. 

Степента на постигане на Стратегическа цел 2. Развитие на трансграничното 

сътрудничество и оползотворяване на крайграничното кръстопътно 

местоположение, се определя като висока, базирайки се на оценката за степен на 

изпълнение на Специфична цел 2.1. – висока степен на изпълнение. Посоченият в 

междинната оценка потенциал за постигане като „добър“ е напълно достигнат. 

Стратегическа цел 3. Подобряване качеството на живот и увеличаване на заетостта 

постига най-висока степен на изпълнение – оценката е висока към много висока, 

вследствие на оценките на Специфични цели 3.1. и 3.2. – съответно висока към много 

висока, и висока степен на изпълнение. Посоченият в междинната оценка потенциал за 

постигане като „незадоволителен“ е надвишен. 
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Обобщената оценка за степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОСР на 

област Благоевгард 2007-2013 г. е висока, като се базира на степента на изпълнение на 

отделните стратегически цели. Тази оценка потвърждава удачното формулиране и 

добро приоритизиране на специфичните цели и приоритети. 

Направеният анализ на изпълнението на ОСР на област Благоевград показва, че 

определената в нея рамка на политиката за регионално развитие като цяло се изпълнява 

чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално 

съфинансиране, с по-ограничен принос на държавния и общинските бюджети, както и на 

други финансови източници.  

Експертната оценка за общото въздействие върху развитието на област Благоевград 

на ОСР 2007-2013 г. е положително въздействие върху развитието на областта. 

Осъществените в рамките на периода проекти и дейности успешно адресират визията, 

насочена към превръщането на област Благоевград в привлекателен и 

конкурентоспособен регион. Приоритетите и специфичните цели на ОСР 

кореспондират с целите на националните и европейски стратегически и планови 

документи от по-високите йерархични нива. 

 

3. Препоръки за подобряване на организацията и дейността на компетентните 

органи и административните структури, вкл. прилагането на принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР на област Благоевград. 

Като цяло организацията за реализация на ОСР и степента на изпълнение на функциите 

на отговорните органи и структури в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение 

и оценка може да се оцени като добра. Предлагат се следните възможни промени, които 

биха могат да доведат до усъвършенстване на управлението на национално ниво и 

делегиране на правомощия на по-ниски териториални нива: 

По отношение на функциите и дейността на Регионалния съвет за развитие 

РСР практически е единственият орган за провеждане на държавната политика за 

регионално развитие в страната. Разширяване и утвърждаване на функциите на РСР на 

ЮЗР ще увеличи възможностите за реално въздействие върху развитието на района в 

процеса на формиране и прилагане на регионалната политика. 

 Делегиране на РСР на отговорност за приемане на Регионалния план за развитие 

на района и осъществяване на неодходимата координация при изпълнението му - 

между централната администрация, местните власти, бизнеса и гражданското 

общество, което ще подобри цялостния процес на разработване и изпълнение на 

РПР 

 Делегиране на задължение на РСР да осъществява координация на секторните 

политики на регионално ниво, т.е. РСР да съгласува и/или одобрява стратегии, 

планове и програми в различните икономически и социални сектори. Това ще 
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осигури съгласуваност на политиката за регионално и местно развитие с другите 

структуроопределящи политики, както и съобразяване на секторните стратегии и 

планове с потенциала и проблемите на района и областите в него при 

формулиране на националните цели в съответната политика 

 Да се даде възможност на Регионалния съвет да определя приоритетни за района 

ключови проекти, базиращи се на потенциала на петте области в ЮЗР, които 

следва да бъдат включени в РПР с оглед проследяване на напредъка по тяхното 

изпълнение. Така определените проекти също ще дадат ориентир за залагане на 

целите на секторните стратегии, като за тези проекти следва да се предвиди и 

осигури приоритетно финансиране – с европейски и/ли национални средства 

 РСР да обсъжда, съгласува и приема решения относно реализацията на проекти с 

регионално и междурегионално значение, които да се отчитат от ръководителите 

на министерства, ведомства, областни администрации и други отговорни органи 

 За осъществяване на горепосочените промени ще се изисква промяна в статута на 

РСР, най-вече относно необходимостта решенията на РСР да имат задължителен 

характер за органите на управление на областно и общинско ниво. Освен това, 

следва да се определят функции, касаещи координацията между РСР, 

Министерския съвет и министъра на регионалното развитие 

 Ще бъдат необходими промени и на следващите териториални нива по отношение 

управлението на регионалното развитие, които касаят най-вече засилване на 

ролята и правомощията на РСР за координация на дейността на Областните 

съвети за развитие в района. Възможна промяна в тази посока е задължителното 

не само съгласуване, но и одобряване на Областните стратегии за развитие от РСР 

преди приемането им в Областните съвети за развитие, което ще осигури по-добра 

обвързаност на целите за развитие на района с тези на отделните области в 

неговия обхват 

 Необходимо е укрепване на функциите на РСР в посока подобряване на 

регионалната координация при изпълнението на оперативните програми. Това 

означава създаване на възможност за подобрена координация и взаимодействие 

между РСР и управляващите органи на оперативните програми, както и между 

Секретариата на РСР и управляващите органи, в т.ч. за нормативно уреждане на 

допълнителни връзки. За по-добро отчитане на приоритетите и проблемите на 

района и отделните области, и осигуряване на възможност за финансиране от ЕС, 

ще допринесе изготвянето на становища и препоръки от членовете на РСР по 

проектите на оперативните програми, в които ясно да се посочи и определи 

бъдещата посока на развитие на района.  

 В бъдеще следва да се търси по-активно сътрудничество между РСР на ЮЗР и 

Областните съвети за развитие.  
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 Разширяването на функциите и увеличаването на дейността на РСР ще наложи и 

необходимото финансиране на тяхната дейност - чрез бюджетите на областните 

администрации, председатели за съответното шестмесечие или бюджета на 

МРРБ. 

 Подходящо е създаването на специализирана интернет страница за публикуване 

на регионална информация за ЮЗР с цел по-голяма информираност и публичност, 

относно изпълнението на РПР, ОСР, дейността на РСР и РКК  и др. 

 Безспорен факт е, че за реализирането на регионалната политика е необходим 

значителен финансов ресурс. Един от основните източници за финансиране са 

средствата от фондовете на ЕС. Експертният екип счита, че по-голяма 

ефективност и ефикасност при усвояването на тези средства ще се постигне, в 

случай че регионалните власти имат по-големи правомощия при планиране и 

усвояване на тези средства. Но задължителна първа стъпка в тази посока е 

развитие на капацитета на регионите, за да се справят с тази задача. 

По отношение функциите и дейността на Областния съвет за развитие и областния 

управител 

 Целесъобразно е утвърждаване на функциите по приемане, координация и 

контрол на изпълнението на Областната стратегия за развитие; координация и 

взаимодействие на Областния съвет с изпълнителната власт и нейните 

териториални звена на територията на областта и с местните власти; сключване 

на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея, както 

и с общини на територията на областта за осъществяване на съвместни дейност 

по регионалното развитие и териториалното сътрудничество. 

 Засилване на въздействието на Областния съвет за развитие върху съответната 

област. Това може да се получи, като се дадат правомощия на Съвета да съгласува 

проектите за кандидатстване на общините от областта по оперативните програми, 

международните фондове и програми, националните фондове. Да се даде 

възможност на Областния съвет да определя приоритетни за областта ключови 

проекти, които по аналог с РПР, да бъдат включени в Областната стратегия за 

разитие. 

 Предоставяне на финансови ресурси на Областния съвет за развитие като 

първостепенен разпоредител за реализиране на проекти, важни за развитието на 

областта. 

 Делегиране на правомощия на областния управител да упражнява необходимия 

контрол на дейността по прилагане на ОСР и да санкционира общините при 

неизпълнение на задълженията си по реализация на ОСР. Понастоящем 

областната администрация може да разчита единствено на добронамереност от 

страна на общините за изпълнение на ОСР.  
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3. Заключения и препоръки по отношение на ОСР на област Благоевград 2014-2020 

г. 

 С оглед осигуряване на приемственост (прилагане на принципа за надграждане) 

между ОСР (2007-2013) и ОСР (2014-2020) г., новата стратегия е съобразена с 

контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната 

политика. Структурата и съдържанието са оптимизирани в съответствие с новите 

стратегически документи от по-високо стратегическото ниво – РПР на ЮЗР 2014-

2020 г., НСРР 2012-2022 г., НПР България 2020, Стратегия Европа 2020 и т.н.  

 Стратегията за бъдещо развитие на област Благоевград, залегнала в ОСР 2014-

2020 г., отговаря на новите икономически реалности, като е адресирана към 

специфичните проблеми и предизвикателства, основава се на потенциала на 

областта за постигане на устойчив икономически растеж, балансирано развитие и 

икономическо, социално и териториално сближаване с регионите в ЕС. Фокусът 

е върху ясно определен брой приоритети и мерки, които реално биха могли да 

бъдат изпълнени през седемгодишния период на действие на стратегията до 2020 

г. 

 Осигурена е логическа последователност и взаимна обвързаност между отделните 

части на ОСР 2014-2020 г., като аналитичната част на документа е основа за 

формулиране на стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за 

управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и 

постигането на целите и приоритетите. 

 Извършена е ревизия на частично изпълнените в ОСР 2007-2013 г. цели и 

приоритети, за да се прецени дали е удачно включването им в новия планов 

документ за периода 2014-2020 г. В резултат, осигурена е добра приемственост 

между стратегическите цели и приоритети за периода 2007-2013 г. и тези за 

бъдещия програмен период. До голяма степен съществува препокриване между 

планираните цели и приоритети за развитие на област Благоевград през 

следващия планов период, заложени в ОСР 2014-2020 г. и препоръките на 

последващата оценка, което намалява съществуващите рискове при планиране на 

бъдещото развитие на областта. 

 За периода 2014-2020 г. са въведени нови моменти и изисквания в 

стратегическото планиране, свързани с интегрирането на териториалните 

измерения, информационното общество и глобалните екологични цели в 

политиките за регионално и местно развитие. Необходимо е България и 

българските региони да разполагат със средносрочна до дългосрочна визия за 

пространственото си развитие, която да служи за база при изготвянето на 

стратегическите и плановите документи за регионално и местно развитие. За тази 

цел, с промяна в ЗРР, е предвидено разработване на Регионална схема за 

пространствено развитие на район от ниво 3, която обхваща териториалните 



42 

 

аспекти и измерения на икономическото, социалното, инфраструктурното и 

екологичното развитие и осигурява териториална основа за разработване на ОСР. 

Към момента не е разработена Регионална схема за пространствено развитие на 

област Благоевград, което създава предпоставки в бъдеще за разминаване и 

несъответствие между ОСР и схемата за териториално устройство по отношение 

както на средносрочните и дългосрочните цели на развитието, така и по 

отношение на териториалния им обхват. Засилването на териториалния контекст 

на ОСР 2014-2020 г. е една от важните задачи, която следва да бъде решена. 

 Особено внимание следва да се обърне на управлението и партньорството на 

различни равнища, мобилизирането на ресурсите и координацията на усилията на 

отделните сектори за постигане на устойчиво интегрирано развитие на област 

Благоевград. Изграждането на регионални и местни партньорства за развитие и 

насърчаване на сътрудничеството между централните и териториалните власти и 

администрации, както и с неправителствения сектор и бизнеса за решаване на 

общи проблеми с регионално значение следва да има ключова роля за 

стимулиране развитието на населените места. Повече финансови и човешки 

ресурси трябва да бъдат заделени за изграждането и реализирането на 

партньорства с други региони в ЕС и между местните и регионалните власти по 

линия на териториалното сътрудничество в ЕС. В процеса на разработване и 

изпълнение на ОСР 2014-2020 г. е необходимо интензифициране на дейностите 

по информиране и въвличане на широката общественост, с цел осигуряване на 

обществена подкрепа на ОСР, чрез осигуряване на двустранна връзка и 

координация между нуждите и вижданията на заинтересованите страни и целите 

и приоритетите, които си поставя местната власт. Необходимо е да се изработят 

и приложат конкретни действия и механизми за осигуряване на информация и 

публичност за изпълнението на ОСР. Възможни стъпки в тази посока са ежегодно 

публикуване на синтезирана информация относно напредъка в изпълнението на 

ОСР, изработване на брошури за област Благоевград, създаването на интернет 

страница. Добре е да се стимулират заинтересованите страни за по-активно 

включване, като се организират специални форуми и срещи с представители на 

местната и централната администрация, бизнеса, НПО и граждански организации, 

където те да имат възможност за изразяване на своите виждания. Следва да се 

осигурява предимство при кандидатстване по проекти на партньорствата между 

общините, други местни и регионални партньорства, публично-частни 

партньорства.  

 Приоритетите, свързани с интегрираното градско възстановяване и развитие, 

както през настоящия програмен период, така и през следващия период ще бъдат 

във фокуса на политиката за постигане на растеж и заетост в ЕС. В ОСР следва да 

се формулира адекватна стратегия за развитието на големите и средно големите 
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градове в областта като двигатели на растежа, за които са разработени 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Интегрирани 

интервенции за градско възстановяване и развитие са необходими и за малките и 

средните градове. Това също е възможност за доближаване на нивата на развитие 

на областния център и малките и средни градове в област Благоевград. 

 Новата ОСР на област Благоевград 2014-2020 г. до голяма степен отразява чрез 

стратегическата си рамка посочения контекст, като ще създаде предпоставки и 

условия за протичане на следващия стратегически планов цикъл. Евентуална 

актуализация ще бъде необходима, за да се търси по-добра обвързаност с 

приоритетите на оперативните програми, с интервенциите, които ще подкрепят 

ОП, както и във връзка със съобразяване с разработена в бъдеще Регионална 

схема за пространствено развитие на областта. При актуализация се препоръчва 

определяне на всички възможни източници за финансиране на определените 

специфични цели – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване 

на политиката за регионално развитие в областта.  

 Процесът на наблюдение и оценяване на стратегиите и плановете за регионално 

и местно развитие, съгласно действащото законодателство, има ключово значение 

за подобряване качеството на стратегическите документи, актуализацията, 

ефективното и ефикасното им изпълнение. Анализът на механизма и процеса на 

наблюдение и оценка на ОСР дава основание да се направят няколко предложения 

за бъдещия програмен период. Органите за наблюдение следва в по-голяма степен 

да обръщат внимание на процеса на наблюдение и докладване на резултатите от 

изпълнението на документите. Разработените индикатори за изпълнението на 

ОСР следва да са няколко на брой, систематизирани, ясни за верифициране и 

информационно осигуряване и да са ясно обвързани с целите и приоритетите, 

залегнали в самия документ. В противен случай те не могат да бъдат използвани 

в процеса на наблюдение и особено при оценката на постигнатия напредък. 

Големият брой индикатори не винаги води до подобряване изпълнението на 

плана, а дори напротив – води до невъзможност за обхващане на свързаните 

ефекти от различните действия. Задължително е разписването на базови, 

междинни и целеви стойности с оглед извършване на качествени и пълни 

междинна и последваща оценка на ОСР в бъдеще. Необходимо е подобряване на 

капацитета за извършване на наблюдение и оценка в самите областни и общински 

администрации, или предвиждане на необходимите средства за възлагане на 

оценки на външни експерти. Информационното и техническото осигуряване на 

процеса на наблюдение е на много ниско ниво – в редица случаи необходимата 

информация за заложените индикатори липсва, не се поддържа от официалните 

статистически източници. Следва да се изгради механизъм за набиране, системно 

натрупване и обмен на информация, включващ източниците, начините и 
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периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация и да се 

предвиди актуализация на определен период от време, с цел гарантиране на 

нейната коректност и точност при анализиране и предприемане на управленски 

решения. Този механизъм може да се разпише в ОСР, като се опишат кои 

източници на информация се приемат за официални в процеса на наблюдение 

изпълнението на стратегията, на какъв период от време се събира актуална 

информация, как става това и кои са отговорните лица за набирането на 

информацията. За целите на планирането и анализа на развитието биха могли да 

се използват и съвременни информационни системи като ГИС и съответния 

софтуер за създаване и обработка на данни, включително геопространствени 

данни, които биха подпомогнали и облекчили процеса на наблюдение и оценка. 

Бъдещата приложимост на ОСР зависи от детайлното описание на работеща и 

ефективна системата за управление, наблюдение и оценка на стратегията, която 

ще подпомогне местните власти, както и отговорните административни звена за 

постигане на европейските стандарти за добро управление. 


