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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата последваща оценка е изготвена от екип на “Консепта БП” ЕООД в 

изпълнение на договор 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. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА 

1. Нормативно основание за разработване на последващата оценка 

В изпълнение на сега действащия ЗРР1, Областната стратегия за развитие подлежи на два 

вида оценки: междинна и последваща. 

Нормативната уредба, която изисква изготвянето на последваща оценка на ОСР, 

произтича и се основава на разпоредби от ЗРР (2008 г.) Тези разпоредби посочват: 

 задължението за провеждане на последваща оценка на ОСР и времето на нейното 

провеждане (чл.34, ал.1 във връзка с чл.9, т.6) - ,,За изпълнението на документите 

за стратегическо планиране по чл.9, т.6 (ОСР) се извършва последваща оценка не 

по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие”; 

 минималния обхват и съдържанието на последващата оценка (чл.34, ал.2) - 

,,Последващата оценка включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

                                                 
1 Обн. в ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г. 
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2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие”;  

 отговорността за организирането и възлагането на последващата оценка (чл. 36, 

ал.1) – ,,Оценките се извършват чрез възлагане при условията и по реда на Закона 

за обществените поръчки съответно от министъра на регионалното развитие, от 

областните управители и от кметовете на общините”;  

 възможните източници на финансиране (чл.26) и тяхното изразходване, 

включително за наблюдение и оценка (чл.27, т.4); 

 определяне на документите, свързани с оценяването, като официална обществена 

информация (чл.37, ал.1), както и свързаните с това задължения за информиране 

на обществеността (чл.37, ал.2); 

 указание, че в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие са 

регламентирани минимални изисквания към оценителите (чл.36, ал.2); 

Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие2 конкретизира 

изискванията на ЗРР, като свързва провеждането на последващата оценка с: 

 изготвяне на окончателен доклад (чл.30, ал.1 и ал.3), който следва да отчита и 

описва резултатите от оценката; 

 обсъждане и одобряване от Областния съвет за развитие на съответната област на 

окончателния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие (чл.67 

т.6); 

 определянето на минималните изисквания към експертите, участващи в 

оценяването (чл. 83, ал.1 и ал. 2); 

 задължението на областния управител да осигурява информация и публичност на 

областната стратегия за развитие, както и на документите, свързани с действията на 

съответните органи по нейното изработване, съгласуване, актуализиране, 

осигуряване на необходимите ресурси и изпълнение (чл.30). 

 

2. Роля и функция на последващата оценка 

Направеният преглед на нормативната основа дава солидна правна база за провеждането 

на последваща оценка, но не дава дефиниция на последващата оценка по принцип, както 

и на последващата оценка на Областната стратегия за развитие.   

В контекста на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичната намеса в 

развитието, съобразно резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да 

задоволи. Оценяването е систематична дейност, която се извършва на основата на 

обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, план, стратегия, 

                                                 
2 Обн. ДВ бр. 80 от 12.09.2008 г. 
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програма или проект. Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността, 

ефективността, въздействието, устойчивостта на проект, програма, план, стратегия или 

политика съобразно предварително определените цели на съответния документ.   

Съгласно съвременната теория и практика на управлението, процесът на оценка и 

наблюдение се явява неразделна функционална част от процеса на стратегическо 

управление. Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията 

в планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което  основните 

цели на оценяването са свързани с планиране, изпълнение и отчетност. Оценката е от 

важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се 

извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори 

на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. 

Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва 

друга.  

Основните критерии, които се използват за постигане на обективна преценка, са 

критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост.  

В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на планирането, за 

проверка на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност, и в зависимост от 

времевия момент на оценката, се различават предварителна, междинна и последваща 

оценка. Всички те ползват повечето от обективните критерии, но за различните видове 

оценки различните критерии имат различна тежест:  

 

 Таблица 1: Цикъл на оценяването, във връзка с целите и критериите 

Основни оценъчни 

въпроси 

 

Предварителна 

оценка 

 

Междинна оценка Последваща 

оценка 

 

Цел на оценяването Планиране Изпълнение Отчетност 

Обоснованост +++ + + 

Приложимост ++ +++ + 

Ефективност + +++ ++ 

Ефикасност + +++ ++ 

Въздействие - + +++ 

Източник: По ,,EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development“, 

September 2013  

 

Чрез последващата оценка се прави рекапитулация на цялостната реализация на ОСР. Тя 

има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността 

на извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. 
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Анализират се факторите за постигнатия успех или провал, за устойчивостта на 

резултатите и въздействията. Последващата оценка на ОСР предоставя независимо 

мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на 

поставените цели спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани 

подходящите приоритети за изпълнението на плана и адекватността на предприетите 

действия за реализацията им, препоръки за адаптиране и модифициране на ОСР на базата 

на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия 

процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта на 

резултатите от провежданите дейности, както и улесняване на процеса на вземане на 

решения, свързани с актуализацията на Областната стратегия за развитие за следващия 

планов период. 

 

3. Цели на последващата оценка 

Главна цел на последващата оценка на изпълнението на ОСР на област Благоевград 

2007-2013 г. е да осигури независима и актуална информация на заинтересованите 

страни (министерства и ведомства, регионални и областни съвети за развитие, 

регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени 

организации, граждански сдружения и др.) за постигнатите резултати от прилагането на 

Стратегията и да даде цялостна представа за въздействието и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитието на област Благоевград в периода 2007-2013 г. Това 

се постига, чрез  провеждане на обективни анализи на реализацията на ОСР и 

формулиране на съответните изводи за степента на изпълнение на съдържащите се в нея 

приоритети, цели и мерки. На основата на извършените анализи и на изводите от тях се 

правят и необходимите оценки на резултатите от изпълнението на Стратегията, както и 

на постигнатите ефекти от нейната реализация. 

Специфични цели на последващата оценка на изпълнението на ОСР на област 

Благоевград 2007-2013 г. са:   

 да се направи оценка на общото въздействие от изпълнението на стратегията 

върху социално-икономическата обстановка в областта; 

 да се представят резултатите от изпълнението на целите и приоритетите, 

заложени в ОСР, както и устойчивостта на постигнатите резултати;   

 да се види доколко, след предприетите мерки в резултат на междинната оценка, 

заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато очакваното развитие;  

 да се извърши оценка на ефективността и ефикасността на използваните за 

периода финансови инструменти и ресурси за постигане на целите на ОСР на 

област Благоевград, в т.ч. използване на възможностите за финансиране от 

националния бюджет и от европейските фондове;    
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 да се извърши преценка на организацията и координацията на компетентните 

органи и ефективността на работа на административните структури в процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР;   

 да се оцени натрупания опит (оценяван като административен капацитет) и 

възможностите за по-нататъшното прилагане на провежданите местни политики 

за устойчиво развитие, за програмния период 2014-2020 г.; 

 да се подпомогнат управленските органи да преценят въздействието от 

изпълнението на стратегията и да подобрят процеса на планиране за следващия 

период, като отчетат както постигнатия напредък, така и негативните ефекти;  

 да се осигури необходимата информация и публичност на резултатите от 

последващата оценка; 

 да се оцени наличието или липсата на приемственост с ОСР на област Благоевград 

2014-2020 г. и да се формулират препоръки за актуализиране на приетата 

стратегическа рамка за развитие на областта за периода 2014-2020 г. 

 

От така формулираните цели произтичат следните основни задачи на последващата 

оценка:   

 да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение на 

ОСР за периода 2007-2013 г. като цяло и по отделни цели и приоритети;   

 да се посочи кои мерки и цели са изпълнени – пълно или частично, обективно 

отпаднали от ОСР, изпълняват се текущо и т.н.;   

 да се посочат слабостите и проблемите при изпълнението на ОСР и да се направят 

препоръки по отношение на ОСР 2014-2020 г.     

 

Обхват на последващата оценка:   

Оценката обхваща периода 2007-2013 г. и всички цели и приоритети на ОСР на област 

Благоевград. Тази оценка се извършва след края на действие на стратегията и се стреми 

да обобщава и допълва резултатите от предхождащите оценки (междинна оценка).   

 

Очакваните ползи от последващата оценка могат да се обобщят така:   

 преосмисляне и прецизиране (при необходимост) на политиката за устойчиво 

интегрирано местно развитие през следващия планов период;  

 подпомагане на процесите на мониторинг и контрол върху изпълнението на ОСР 

2014-2020 г.;   

 улесняване на достъпа до достоверна и синтезирана информация за постигнатите 

резултати и гарантиране на необходимата публичност на ОСР;  

 ,,диагностициране” на слабостите в процеса на изпълнение на ОСР и набелязване 

на подходи за тяхното преодоляване;   
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 набелязване на препоръчителни инициативи за постигане на по-висока 

ефективност и ефикасност при изпълнението на ОСР за периода 2014-2020 г.;   

 подпомагане на процеса на прилагане на принципите на партньорството и 

сътрудничеството между всички заинтересовани страни, имащи отношение към 

ОСР.    

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА 

ОЦЕНКА 

1. Прилагани методи на изследване 

В действащата нормативна уредба в страната липсва официално утвърдена методика за 

изработване на последващи оценки на изпълнението на стратегическите и планови 

документи на национално, регионално и местно ниво. Това дава основание, екипът, 

изработващ последващата оценка за изпълнение на ОСР на област Благоевград 2007-

2013 г. да създаде за целта и да приложи своя методика. Характерът на процедурите по 

оценки на стратегическите документи в областта на регионалното развитие налага като 

водещ метод за оценка експертния метод, който се основава главно на експертизата и 

опита на екипа от оценители. За да се балансира субективността на този метод, в процеса 

на работа са използвани редица други методи и аналитични техники, които са намерили 

широко приложение в практиката при изработване на подобен вид документи, по-

важните от които са поместени по-долу. При избора на методи са използвани и Насоките 

на Европейската комисия, описани в ,,The resource for the evaluation of Socio-Economic 

Development (EVALSED) , September 2013”: 

 документален метод - преглед на всички документи, свързани с прилагането на 

процеса на оценката (резултатите от прегледа на документите са съществен 

източник на оценителни заключения): 

- стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на европейската 

и национална политика за регионално развитие за текущия програмен период, със 

секторните стратегии и планове, с оперативните програми и др. 

- нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното 

развитие; влияние на промените върху социално-икономическото развитие на областта 

за наблюдавания период 2007-2013 г.  

Чрез активната подкрепа от Възложителя и прилагането на горепосочения метод, беше 

събрана, анализирана и класифицирана цялата налична документация, свързана с 

процеса на оценка на ОСР и неговото изпълнение. Резултатите от прегледа на 

документите са съществен източник на оценителни заключения в настоящия документ. 

Основните използвани документи и информационни източници, които експертният екип 

проучи, включват: 

- Регламентите на ЕС за програмния период 2007-2013 г. 
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- Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-

2015 г. 

- Актуализирания документ за изпълнението на Националната стратегия за 

регионално развитие за периода 2011-2015 г. 

- РПР на ЮЗР 2007-2013 г. 

- Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР 20011-2013 г. 

- Предварителната оценка на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) 

- Междинната оценка на Националната стратегия за регионално развитие (2005-

2015 г.) 

- Междинната оценка на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) 

- Междинната оценка на ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. 

- Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР (2007-2013 

г.) за 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. 

- Доклади/отчети за изпълнението на секторни стратегии за развитие, покриващи 

частично или изцяло периода 2007-2013 г. и др. 

 аналитичен и синтезен метод (и двата метода, базирани на използване на 

определен вид информация, която се пригажда за конкретната цел): 

- качествен анализ – широко използван метод при набирането и анализа на информация, 

използвана за извършване на мониторинг и/или оценка на публични политики, програми 

и проекти; този метод се използва за изследване на качеството на изпълнение на 

приоритетите и целите на стратегията и устойчивостта на постигнатите резултати; на 

тази база Оценителят предлага изводи и препоръки относно ОСР на област Благоевград 

за периода 2014-2020 г. 

- метод на статистическа групировка - екипът използва този метод при групиране и 

подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи изпълнението на 

приоритетите на ОСР; анализират се публичните инвестиции на територията на област 

Благоевград на базата на реализираните проекти (изпълнени и в процес на изпълнение), 

източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези инвестиции 

- графичен метод - за изобразяване на данни, факти, тенденции и др. 

- анализ на системата от индикатори - съществена част от оценката на плана се базира 

върху системата от индикатори за оценка на изпълнението му и мерките за мониторинг 

и контрол. В конкретния случай, в ОСР на област Благоевград са дефинирани няколко 

индикатора, за които не са посочени базови стойности, както и целеви стойности към 

2013 г. Поради тази причина, екипът оценители анализира изменението на стойностите 

на посочените в ОСР индикатори в периода 2007-2013 г. и определя набор от конкретни 

допълнителни индикатори, чиито тенденции в изменението също се отчитат в 

разглеждания период 2007-2013 г. 

 теренен и експертен метод - събирането и обработването на информацията е 

извършено чрез интернет, работа на терен – интервюиране, експертни 
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обсъждания, индивидуални и групови срещи и консултации и др. методически 

подходи. При изготвянето на последващата оценка е приложен подход на 

комбиниране на външна експертна оценка и консултиране със заинтересованите 

страни.  

 

2. Технологична последователност на действията 

С оглед постигане на целите на последващата оценка, в прилагания методически подход 

за нейното изработване, е възприета следната технологична последователност на 

действията:  

 Анализ на документалната основа, касаеща изпълнението на ОСР на област 

Благоевград в програмния период 2007-2013 г. (стратегическите документи на 

кохезионната политика на ЕС, националните и регионални секторни стратегии и 

планове и доклади за тяхното изпълнение, оперативните програми, междинната 

оценка на ОСР и др.);  

 Анализ на настъпилите промени в икономическото, социалното, 

инфраструктурното развитие и околната среда на територията на област 

Благоевград в периода 2007-2013 г.; оценка на устойчивостта на постигнатите 

резултати от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични 

показатели; 

 Анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

на област Благоевград през периода 2007-2013 г.; формулиране на констатации, 

изводи и оценки за изпълнението (или неизпълнението) на специфичните цели и 

мерки по приоритетите на ОСР; 

 Анализ и оценка на степента на постигане на глобалните екологични цели и 

особено по проблемите, свързани с адаптирането на област Благоевград към 

изменението на климата в процеса на изпълнение на ОСР 2007-2013 г.; 

 Оценка на общото въздействие от изпълнението на ОСР;  

 Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови 

инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на 

ОСР на област Благоевград 2007-2013 г.; 

 Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и 

ефективността на работа на административните структури в процеса на 

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

2007-2013 г., включително по отношение прилагането на принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на 

ОСР; 

 Формулиране на изводи и препоръки в няколко направления: постигнатите 

резултати и въздействието върху социално-икономическото развитие на областта 

в периода на изпълнение на Областната стратегия за развитие 2007-2013 г.; 
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промените във вътрешнорегионалните различия по отношение на социално-

икономическото развитие на област Благоевград и останалите 4 области в ЮЗР; 

подобряването на организацията и дейността на компетентните органи и 

административните структури; провеждане на политиката за регионално развитие 

в област Благоевград за периода до 2020 г. 

 

Посочените технологични стъпки се прилагат последователно, като за всеки приоритет 

на плана се анализира изпълнението, правят се съответните констатации и изводи, 

предлага се оценка и се формулират съответните препоръки. В заключителната част на 

последващата оценка се правят обобщени заключения, обобщени оценки и обобщени 

препоръки за изпълнението на цялата ОСР. 

 

3. Критерии за оценка 

Методическият инструментариум на последващата оценка включва използването на 

определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и 

качеството на резултатите при изпълнението на ОСР на област Благоевгрда 2007-2013 г.:  

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на 

политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен 

период;  

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за 

регионалното развитие;  

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално- икономическия 

профил на областта за наблюдавания период 2007-2013 г.;  

 Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на 

ОСР;  

 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на 

областта;  

 Политическа и социална ангажираност, административен и институционален 

капацитет за  прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие;  

 Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да 

съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОСР.  

Наред с това, се прилагат и общи критерии за оценка на качеството на плановия 

документ:   
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 Таблица 2: Критерии за оценка на ОСР 

Критерии за оценка Определение 

Ефективност Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените 

цели? 

Ефикасност Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови 

ресурси на постигнатите резултати? 

Полезност Постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят ли на 

поставените цели? 

Устойчивост Въздействието на постигнатите резултати стабилно ли е във 

времето? 

Източник: ПО ,,EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic 

Development”, September 2013 

 

В допълнение, в процеса на изготвяне на оценката, експертният екип беше воден от 

следните общи принципи на ЕК за осъществяване на оценки: 

- Получаване на подкрепен с доказателства коректен анализ на резултати; 

- Гарантиране на безпристрастност на оценъчния процес и правдоподобност на 

неговите резултати; 

- Подходящ обхват; 

- Активно въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на оценка; 

- Възможност за обратна връзка и отразяване на коментарите на Възложителя; 

- Прилагането на изискванията на основните хоризонтални политики на ЕС.  

 

IV. ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СЪГЛАСУВАНОСТ НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Външната съгласуваност на ОСР е оценена на база анализ на документалната основа, 

касаеща изпълнението на стратегията в програмния период 2007-2013 г. Извършена е 

преценка на съответствието на целите и приоритетите на стратегията с основните 

действащи документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на 

европейско и национално ниво в същия период. 

Оценката на вътрешната съгласуваност на ОСР дава информация относно 

съответствието и връзката между извършения социално-икономически анализ, SWOT-

анализа, дефинираните цели и приоритети за развитие на областта в периода 2007-2013 

г. и определените индикатори за наблюдение изпълнението на стратегията. 
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1. Оценка на вътрешната съгласуваност на ОСР на област Благоевград 

ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. в структурно отношение съдържа следните 

раздели: 

1. Aнализ на икономическото и социалното състояние на Благоевградска област 

2. Стратегическа част 

3. Организация и координация на дейностите за реализация на ОСР 

4. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията /система за 

мониторинг. 

 

Структурата е напълно съобразена с изискванията на Закона за регионално развитие 

(2004 г.), където е посочено, че Областните стратегии за развитие съдържат: 

1. анализ на икономическото и социалното състояние на областта; 

2. специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие на областта и районите за 

целенасочено въздействие; 

3. организация и координация на дейността за постигане на целите; 

4. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията; 

5. схема за устройство. 

Единственият констатиран пропуск е по отношение липсата в съдържанието на ОСР на 

област Благоевград на схема за устройство. 

Анализирайки съдържанието на социално-икономическия анализ на областта, 

разработен в ОСР на област Благоевград, експертният екип констатира, че извършеният 

SWOT-анализ в ОСР съответства на изводите и заключенията от анализа на социално-

икономическата ситуация и на изведените тенденции в развитието на областта. 

Дефинираните стратегически цели, специфични цели и приоритети в стратегическата 

част на ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. са насочени към редукция на слабите 

страни, преодоляване на заплахите и към развитие и оползотворяване на наличния 

потенциал на областта и отговарят адекватно на нуждите, дефинирани в SWOT-анализа. 

Целите и приоритетите са съгласувани от гледна точка на спецификата на областта, като 

са планирани действия за развитие на потенциала и уникалните конкурентни предимства 

и преодоляване на идентифицираните дефицити в съответствие с извършения анализ на 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите. 

В ОСР на област Благоевград са определени няколко индикатора за наблюдение и оценка 

на плана. Основна критика към системата за наблюдение е, че за индикаторите не са 

определeни базови стойности към началото и целеви стойности, които следва да бъдат 

постигнати към края на периода на действие на стратегията. Индикаторите не са 

разпределени на индикатори за резултат, за въздействие и за продукт и не са съотнесени 

към приоритетите на стратегията. На практика това силно затруднява междинната и 

последващата оценка на стратегията, тъй като не може да бъде направена реална 

преценка за степента на изпълнение на приоритетите и целите.  
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2. Съответствие между целите и приоритетите на ОСР на област Благоевград и 

стратегическите документи на регионално и национално ниво 
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 Таблица 3: Матрица на връзките между специфичните цели на ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. и НСРР 2005-2015 г.  

Специфични цели в 

ОСР на област 

Благоевград 2007-

2013 г. 

 

 

Приоритети в НСРР 2005-2015 г. 

Повишаване на 

регионалната 

конкурентноспособн

ост на основата на 

икономика на 

знанието 

Развитие и 

модернизация на 

инфраструктурата, 

създаваща условия 

за растеж и заетост 

Подобряване на 

привлекателността 

и качеството на 

живот в районите за 

планиране 

Интегрирано 

градско развитие 

и подобряване на 

градската среда 

Развитие на 

сътрудничествот

о за европейско 

териториално 

сближаване, 

задълбочаване на 

партньорството и 

добро-

съседството за 

постигане на 

развитие 

Укрепване на 

институционални

я капацитет на 

регионално и 

местно ниво за 

подобряване 

процеса на 

управление 

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 
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Специфична цел 1.4.: 

Развитие на селското 

стопанство 

      

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 

      

Източник: НСРР 2005-2015 г., ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. 
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Таблица 4: Матрица на връзките между специфичните цели на ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. и РПР на ЮЗР 2007-2013 г. 

Специфични цели в ОСР на 

област Благоевград 2007-2013 

г. 

 

 

Приоритети в РПР на ЮЗР 2007-2013 г. 

Приоритет 1. 

Повишаване 

конкурентоспособностт

а на регионалната 

икономика 

Приоритет 2.   

Развитие на 

транспортната и 

инженерно-

техническата 

инфраструктура 

Приоритет 3. 

Подобряване на 

качествата на жизнената 

среда в населените места 

и условията на живот 

Приоритет 4. 

Укрепване на 

административния 

капацитет на местните 

и регионалните власти 

и развитие на 

сътрудничеството 

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 

    

Специфична цел 2.1.: Развитие 

на трансграничните 

инфраструктури с оглед 
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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 

    

Източник: РПР на ЮЗР 2007-2013 г., ОСР на област Благоевград 2007-2013 г.
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При разработването на Областната стратегия за развитие на област Благоевград е спазено 

законовото изискване за съответствие с Националната стратегия за регионално развитие 

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

Постигната е съгласуваност в значителна степен с принципите и целите на националната 

политика за регионално развитие и с политиката за развитие на Югозападен район, като 

са отчетени особеностите и потенциала на областта.  

 

V. ОЦЕНКА 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; 

• 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. 
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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. 

 

 

 

В природо-географската структура на област Благоевград се открояват две ясно 

обособени части, в които се наблюдават известни различия в икономическото, 

социалното, териториалното и селищното развитие: 

Западна по долината на река Струма - с по-мек климат, с по-интензивна населеност, с по-

висока степен на урбанизация и по-големи населени места, с по-интензивно развито 

земеделие, промишленост и обслужващи функции. 

Източна по долината на река Места - с по-голяма надморска височина и по-студен 

климат, с по-слаба населеност, с по-малки населени места и по-слабо развитие на 

земеделието, промишлеността и обслужващите функции. 

От своя страна, всяка от двете долини се разделя още по на две обособени части. В 

долината на Струма това са северозападна част, която обхваща териториите на общините 

Благоевград и Симитли до Кресненското дефиле, и югозападна част, която обхваща 

териториите на общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич. В долината на Места 
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двете обособени части са североизточна част, която обхваща териториите на общините 

Разлог, Банско, Белица и Якоруда, и югоизточна част, покриваща териториите на 

общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Сатовча и Гърмен. 

 

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%). След спада през 2009 г. и 2010 г., през 

2011 г. се регистрира нарастване и стойностите от 2007 г. и 2008 г. са достигнати и 

надвишени. Въпреки това, 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%. За сравнение показателят в ЮЗР и страната през 

разглеждания период непрекъснато нараства – съответно с 32,2% и 30,4% общо за 

периода. 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.) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

 

Фигура 2: БВП на човек от населението по области в ЮЗР като дял от общия БВП за 

района в периода 2007-2011 г., (%) 
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Източник: Национален статистически институт 

 

През периода 2009-2011 г.3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3: Структура на БДС в областите на ЮЗР в периода 2009-2011 г.4, (млн.лв.) 

                                                 
3 Последните налични официални статистически данни за БДС на регионално ниво са за 2012 г. 
4 Последните налични официални статистически данни на ниво област за БДС са за 2011 г. 
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Източник: Национален статистически институт 

 

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%. След нарастване от 60,1% 

в абсолютна стойност, регистрирано през 2008 г. на годишна база, следващите 3 години 

– 2009 г., 2020 г. и 2011 г. стойността на ПЧИ в областта се запазва на относително 

постоянно ниво. За 2012 г. нарастването на годишна база е с 19,2%.  

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%). 

 

Фигура 4: Създадени преки чуждестранни инвестиции в областите на ЮЗР в периода 

2007-2012 г. (хил. евро) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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%. 
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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 

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%. 

  

Фигура 5: Дял на приходите от нощувки на петте области в ЮЗР в общите приходи от 

нощувки, реализирани в района в периода 2008-2013 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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%. Единствено в ЮЗР населението се 

увеличава – с 0,6%. 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. 

 

 

 

 

 

Фигура 6: Динамика на населението в областите на ЮЗР в периода 2007-2013 г., (бр.) 
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Източник: Национален статистически институт 

 

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%. 

 

Фигура 7: Население под, в и над трудоспособна възраст в област Благоевград в периода 

2010-2012 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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. В периода 

2007-2009 г. отрицателните стойности на коефициента на естествен прираст на област 

Благоевград намаляват, докато от 2010 г. започва тенденция на нарастване, като най-

висока отрицателна стойност коефициентът достига през 2013 г. – минус 2,7‰. В 

сравнение с останалите области в ЮЗР, отрицателните стойности са най-ниски в област 

София. Област Благоевград се намира в по-благоприятна позиция от останалите 3 
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области – Софийска, Перник и Кюстендил, където отрицателните стойности на 

коефициента на естествен прираст са по-високи.   

 

 Фигура 8: Естествен прираст на населението на областите на ЮЗР в периода 2007-

2013 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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%. 

 

Фигура 9: Брой учащи и студенти в област Благоевград през учебните 2010/2011, 

2011/2012 и 2012/2013 г., (бр.) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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 – 4,5%. Сходна е 
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тенденцията и за останалите области в ЮЗР, с изключение на област Перник, където 

намалението за периода е с 3,1%. През 2013 г. се наблюдава увеличение на коефициента 

единствено в област София - с 0,6% на годишна база. Стойностите на коефициента 

единствено на област София са над средните за района. Област 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 среното за района 

равнище. 

 

 Фигура 10: 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.  
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Фигура 11: Коефициент на безработица на населението на възраст 15-64 г. на 

областите на ЮЗР в периода 2008-2013 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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 

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. 
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Фигура 12: Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в областите в ЮЗР през периода 2007-2012 г., (лв.) 

 

Източник: Национален статистически институт  

 

Фигура 13: Средна годишна работна заплата на наетите лица по икономически 

дейности в област Благоевград за 2011-2012 г., (лв.) 

 

Източник: Национален статистически институт  
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Процентът на населението в риск от бедност или социално изключване5 за 2011 г.6 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%. Същата негативна тенденция се наблюдава и в областите от ЮЗР – 

нарастване с около 8-10%, като най-голямо е нарастването при област София – с 10,7%, 

а най-малко – в областите Кюстендил и Благоевград – съответно със 7% и 7,7%. 

 

Фигура 14: Население в риск от бедност или социално изключване в България, ЮЗР и 

областите в района в периода 2007-2011 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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.  

  

 

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

нисък интензитет на икономическа активност, материални лишения 
6 По последни налични официални статистически данни на НСИ 
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 Таблица 5: Автомагистрали и първокласни пътища от републиканската пътна мрежа в 

областите на ЮЗР в периода 2007-2013 г., (км) 

 

2007 2013 

  
Пътища 

- общо 

Автома-

гистрали 

Първо-

класни 

Пътища 

- общо 

Автома-

гистрали 

Първо-

класни 

Общо за 

страната 

    19,425                418          2,975          19,678               605           2,975      

Югозападен 

район 

      3,272                118             614           3,337               163              608      

Благоевград          666       -           87               666       -            87      

Кюстендил          577       -           85               589                   9                85      

Перник          546       -           80               576                 17                79      

София        1,483                118             363            1,506               137              357      

Източник: Национален статистически институт 

 

Степента на развитие на водоснабдителните и канализационните мрежи в област 

Благоевград в периода 2008-2012 г.7 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 

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.  

 

                                                 
7 Последните налични официални статистически данни за ВиК инфраструктурата са за 2012 г., като 

липсват данни за 2010 г. 
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 Таблица 6: 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 за 2008 г. и 2012 г., (%) 

  2008 2012 

Население, 

свързано с 

обществено 

водоснабдяв

ане 

Население, 

свързано с 

пречиствател

ни станции за 

отпадъчни 

води 

Население, 

свързано с 

обществена 

канализация, 

общо 

Население, 

обслужено от 

система за 

отганизирано 

сметосъбиран

е 

  

Население

, свързано 

с 

обществен

о 

водоснабд

яване 

Население, 

свързано с 

пречиствател

ни станции за 

отпадъчни 

води 

Население, 

свързано с 

обществена 

канализаци

я, общо 

Население, 

обслужено от 

система за 

отганизирано 

сметосъбиран

е 

  

България 99.0 43.9 70.0 94.4 99.3 56.1 74.3 99.2 

Югозападен 99.0 67.6 86.2 97.9 99.2 73.9 88.0 99.6 

Благоевград 95.4 3.8 81.7 92.4 96.1 26.3 77.4 98.7 

Кюстендил 99.2 55.6 59.7 96.8 99.5 60.6 73.8 98.7 

Перник 97.8 71.3 76.0 98.3 98.3 74.1 79.1 99.3 

София  98.8 28.5 73.6 95.2 99.1 29.1 75.5 99.1 

София 

(столица) 

100.0 93.5 94.3 100.0 100.0 95.4 95.4 100 

Източник: Национален статистически институт 
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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 15: 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%. В сравнение с останалите 4 области от района, през 2007 г. 

област Благоевград е на предпоследно място, преди област Кюстендил - с 12,1% от 

домакинствата с достъп до интернет. Показателят е с по-ниски стойности и от средните 

за ЮЗР и за страната. През 2012 г. обаче, област Благоевград се нарежда на второ място 

сред областите в района, след област София, по дял на домакинствата с достъп до 

интернет. За периода 2007-2012 г. нарастването на показателя е най-голямо именно в 

област Благоевград (от областите в ЮЗР) – с 42,8%.  
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Фигура 16: Дял на домакинствата с достъп до интернет в областите от ЮЗР в 

периода 2007-2012 г., (%) 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

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 

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. 

РИОСВ-Благоевград8 контролира, чрез измерване на емисиите, 53 обекта с източници на 

емисии на вредни вещества от горивни процеси в промишлеността (прах, въглероден 

монооксид, серен диоксид, азотни оксиди, сажди) и инсталации с емисии на летливи 

органични съединения. Приключил е вторият етап по изпълнението на нормативните 

изисквания за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, като на 

територията на РИОСВ-Благоевград през 2007/2008 г. са въведени задължителни 

технически изисквания към съоръженията (бензиностанции, складови бази и терминали 

за товарене и разтоварване на бензини, класифицирани по групи  съобразно следните три 

критерии: местоположение, годишна производителност и период на въвеждане в 

експлоатация), с цел намаляване и предотвратяване изпускането на ЛОС в атмосферния 

въздух.  

                                                 
8 РИОСВ-Благоевград обхваща 13 общини в област Благоевград (Благоевград, Симитли, Кресна, 

Струмяни, Сандански, Петрич, Якоруда, Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово) и 

2 общини в област Кюстендил (Кочериново и Рила). 
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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.  

Броят на превишенията на праговите стойности на средноденонощната норма (ПС на 

СДН) за ФПЧ10- 50 μg/m3, надвишава допустимия по Наредба №12/2010 г. (ПС на СДН 

за ФПЧ10- да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна 

година). В 99% от случаите на превишения на ПС на СДН се наблюдават през 

отоплителния сезон (януари- март и октомври- декември). Основни фактори за 

превишенията са ползването на твърди горива за отопление, автомобилният транспорт и 

неподдържана пътна и прилежаща инфраструктура. Сравнено с 2012 г., през 2013 г., 

броят на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 е намалял с 18 %. 

Към 31.12.2013 г. броят на обектите с издадени разрешителни за емисии на парникови 

газове на територията на РИОСВ – Благоевград е 4 бр. Това са „Булгартрансгаз” ЕАД, 

гр. София за обект: Компресорна станция - Петрич, „Благоевград БТ” АД, гр. 

Благоевград, за обект: фабрика за производство на тютюневи изделия, „Алт Ко” АД, гр. 

Кресна за обект: оранжерии за производство на зеленчуци и „В ВГД Оранжерии“ ООД, 

гр. Петрич за обект: оранжерии за производство на зеленчуци. 

В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на 

нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух, кметовете на 

съответните общини разработват, а Общинските съвети приемат и контролират 

изпълнението на Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на 

утвърдените норми, в установените за целта срокове. На територията на РИОСВ – 

Благоевград, във връзка с превишенията на нормите за основен показател фини прахови 

частици под 10 μg (ФПЧ10), задължение за разработване на програма по чл. 27 от Закона 

за чистотата на атмосферния въздух има кметът на община Благоевград. 

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 
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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. 

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. 

През 2013 г. БДЗБР - Благоевград е изготвила програми за оперативен мониторинг на 

повърхностни води, които се изпълняват от четири лаборатории на Изпълнителната 

агенция по околна среда: РЛ - София, РЛ - Благоевград, РЛ - Пловдив и РЛ - Смолян. 

Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповед 

№ РД – 715/ 02.08.2010 г. и Заповед № РД – 182/ 26.03.08.2013 г. на министъра на 

околната среда и водите.  

Резултатите от програмите за мониторинг са използвани за оценката на екологичното 

състояние на водните тела категория “река” и категория “езеро” в Западнобеломорски 

район за басейново управление на водите. Оценката на екологичното състояние е 

изготвена на база получените резултати от проведения физико-химичен и 

хидробиологичен мониторинг на повърхностните води през 2013 година, съгласно 

класификационните системи в Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на 
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повърхностните води. Докладът дава информация за моментното състояние на 

повърхностните водни тела през разглеждания период, по наличните в БДЗБР - 

Благоевград данни към момента на изготвянето му, а не предоставя информация за 

оценка на състоянието, за която оценка се изисква общ преглед на всички елементи за 

качество, съгласно изискванията на Рамковата директива за водите. 

Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и Директивата за 

подземните води 2006/118/ЕС състоянието на подземните води се определя от тяхното 

химично и количествено състояние. За обща крайна оценка на състоянието се приема по-

лошата от двете оценки: химичното или количественото състояние. 

На база на извършените анализи и направената оценка на състоянието на подземните 

води в Западнобеломорски район могат да се направят следните изводи:  

- Подземните водни тела Порови води в кватернер – Струмешница и Порови води в 

неоген – Струмешница са преминали от добро в лошо химично състояние.  

- Подземно водно тяло Порови води в Кватернер – Струмешница през 2013 г. е 

наблюдавано в четири пункта за мониторинг. В два от тях състоянието е преминало от 

добро в лошо химично състояние, като в другите два пункта за мониторинг доброто 

химично състояние се е запазило, поради което оценката за състоянието е лошо химично 

състояние;  

- Подземно водно тяло Порови води в неоген – Струмешница през 2013 г. е наблюдавано 

в един пункт за мониторинг, като състоянието на тялото е преминало от добро химично 

в лошо химично състояние. Най-вероятно, причина за това е дифузно замърсяване от 

развитото в района интензивно парниково растениевъдство, което се характеризира със 

значително третиране на обработваемите площи с различни по вид и състав препарати за 

растителна защита. 

 

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%. 
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 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. 

 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 
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 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.  

 

 

VI. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД В ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

Стратегическата част на Областната стратегия за развитие на област Благоевград е 

структурирана по следния начин: визия, стратегически цели, специфични цели, 

приоритети, мерки и дейности. Те са дефинирани въз основа на извършения анализ, на 

откроените специфични особености в SWOT-анализа и на очакванията за развитие на 

процесите в заобикалящата среда. 

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 
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Специфична цел 1.4.: Развитие на селското стопанство 

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 

 

 Таблица 7: Стратегически и специфични цели на ОСР на област Благоевград 2007-2013 

г. 

Стратегически цели Специфични цели 

1. Постигане на икономическо развитие, 

ориентирано към човека чрез 

оползотворяване на уникалните ресурси 

на областта 

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 

2. Развитие на трансграничното 

сътрудничество и оползотворяване на 

крайграничното кръстопътно 

местоположение 

Специфична цел 2.1.: Развитие на 

трансграничните инфраструктури с оглед 

икономическо развитие и подобряване на 

качеството на живот 

3. Подобряване качеството на живот и 

увеличаване на заетостта 

Специфична цел 3.1.: Подобряване на 

условията за трудова реализация 

Специфична цел 3.2. Развитие на 

социално-културната инфраструктура 

Източник: ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. 

 

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. 

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 
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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”. След отправяне на 

запитване до всички 14 общини на територията на област Благоевград за информация 

относно реализирани проекти със средства различни от тези по оперативните програми, 

отговори са получени от всички, което дава основание да се счита, че за целите на 

последващата оценка е осигурена максимално наличната информация за 

резултатите от изпълнени проекти не само със средства от оперативните програми, 

а и със средства от различни други източници - ПРСР, програмите за ТГС, ФАР, 

ИСПА, САПАРД, със средства от държавния бюджет и общинските бюджети на 

общините, със средства от ПУДООС, ДФЗ, Световната банка, Европейската 

инвестиционна банка, Международен фонд „Козлодуй“, програма „Красива България“ и 

др. 

 

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.  

 

В изпълнение на специфичната цел в периода 2007-2013 г. на територията на област 

Благоевград са реализирани проекти, като са използвани финансови средства от следните 

източници: 

- ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 

- ОП „Административен капацитет“ 2007-2013  

- Програма ФАР ТГС България-Гърция  

- Програма ФАР 

 

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
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С най-голям дял в изпълнението на специфичната цел са реализираните или в процес на 

реализация проекти по ОПРКБИ. Постигнати са следните резултати на обща стойност 

93 121 404 лв. : 

 Създадени и устойчиво развити клъстери в различни сфери, което популяризира 

дейността на участващите предприятия, повишава конкурентоспособността и 

устойчивостта на бизнеса - 2 проекта в процес на изпълнение на територията на 

община Благоевград на стойност 4 306 067 лв. за  

- повишаване на конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на 

клъстер „Възобновяеми енергийни източници“  

- създаване на клъстер „Иновации в България“ за насърчаване взаимодействието 

между научните среди в лицето на висши училища и бизнес сектора в страната. 

 

 Създадени нови иновативни предприятия, внедрени иновативни продукти и 

услуги в производството – подпомогнати са 3 предприятия (в общините 

Благоевград, Гоце Делчев и Хаджидимово) за развитие на иновационни дейности 

и подобряване на иновативната инфраструктура, като общата стойност на 

помощта възлиза на  6 143 258 лв. Проектите са в процес на изпълнение. 

 

 Разширен продуктов асортимент, повишена производителност и подобрено 

качество на произведената продукция, което води до повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията на вътрешния и международния 

пазар; инвестиране в нови технологии, модернизация и технологизация на 

производствения процес, което води до устойчиво развитие на предприятията 

на пазара – подпомогнати са 44 предприятия за подобряване на технологиите и 

управлението (в общините Благоевград-14, Петрич-13, Гоце Делчев-9, 

Сандански-3, Сатовча-2, Банско-1, Разлог-1 и Хаджидимово-1), като помощта е 

на обща стойност 21 966 646 лв.  

 

 Увеличено използване на ВЕИ технологии в производствената дейност на 

предприятията, въведено в експлоатация енергийно ефективно оборудване, 

намалено потребление на енергия – подпомогнати са 12 предприятия (в общините 

Петрич-5, Благоевград-4, Гоце Делчев-1, Банско-1, Сандански-1) за въвеждане на 

енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни 

източници, като общата стойност на проектите е 7 970 770 лв. Още 14 проекта на 

обща стойност 14 144 731 лв. са в процес на изпълнение (в общините Петрич-3, 

Благоевград-3, Гоце Делчев-2, Банско-2, Сандански-1, Хаджидимово-1, Разлог-1, 

Сатовча-1).  
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Постигнати резултати след изпълнение на проекти със средства от програмите ФАР, 

ФАР ТГС България-Гърция на обща стойност 4 921 165 лв.: 

 Извършен е интензивен трансграничен бизнес обмен и са създадени бизнес 

центрове - реализирани са 2 проекта между общините Гърмен и Пиерион и между 

общините Кресна и Менемени  

 Създадени са трансгранични партньорства за работа в мрежа – реализиран е 1 

проект между общините Петрич, Разлог, Струмяни и Серес  

 Подобрени са условията за бизнес, като е осъществена конверсия на военни бази 

- в община Симитли. 

 

ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИИТЕ 

Постигнати резултати със средства от ОПАК на обща стойност 4 001 576 лв.: 

 Подобрено е организационното развитие и ефективността на работа на 10 

общински администрации в област Благоевград (Кресна, Сандански, Струмяни, 

Симитли, Гърмен, Хаджидимово, Банско, Якоруда, Гоце Делчев, Петрич) - на 

обща стойност 623 407 лв.  

 Подобрено е взаимодействието между администрацията и гражданското 

общество – осъществени са 2 проекта с бенефициенти Сдружение с нестопанска 

цел „Граждански съвет за Благоевград“ и Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в частна полза „Противопожарни инициативи и 

иновации“ на обща стойност 569 470 лв. 

 Подобрено е качеството, съгласуването и ефективността на политиките на 

областно и общинско ниво в област Благоевград и общините Кресна, Симитли, 

Струмяни, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско и Гърмен чрез координация 

и партньорство с всички заинтересовани страни при разработването, 

изпълнението, оценката и актуализирането на документите за стратегическо 

планиране – на стойност 187 911 лв. 

 Повишена е ефективността на управление на човешките ресурси в 

административните структури в сферата на образованието и здравеопазването 

в област Благоевград – на стойност 118 086 лв. 

 Повишен е административният капацитет и професионалната компетентност 

на служителите в 3 общински администрации (Петрич, Благоевград и Сатовча) 

на обща стойност 180 185 лв. В процес на изпълнение са още 15 проекта на обща 

стойност 1 369 443 лв. за повишаване на административния капацитет на 

служителите в общините Симитли-2, Якоруда, Благоевград, Белица, Сандански, 

Гоце Делчев, Петрич, Струмяни, Гърмен, Банско, Дирекция „Национален парк 

Рила“, Областна дирекция „Земеделие“-гр. Благоевград и Областна 

администрация Благоевград-2.  

http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=2634
http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=2634
http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=2652
http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=2652
http://umispublic.government.bg/iBeneficientProjects.aspx?benef=2652
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 Укрепен е капацитетът на структурите на гражданското общество за 

взаимодействие с администрацията и за реализиране на успешни 

организационни, местни и регионални стратегии и политики, като са 

приключени 3 проекта на обща стойност 507 358 лв. с бенефициенти Сдружение 

с нестопанска цел „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог“ 

Сдружение „Добърско” и Фондация „Стратос”. 

 Подобрено е качеството на административното обслужването на гражданите 

и бизнеса чрез модернизиране на административните услуги – в общините 

Петрич и Симитли на обща стойност 445 716 лв. 

 

Постигнати резултати със средства от програмата за ТГС Гърция-България: 

 Проведени са обучения за повишаване на административния капацитет на 

служителите от община Симитли на стойност 335 216 лв. 

 

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 

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 
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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. 

 

В изпълнение на специфичната цел в периода 2007-2013 г. на територията на област 

Благоевград са реализирани проекти с използвани финансови средства от следните 

източници: 

- ОП „Транспорт“ 2007-2013  

- ОП „Околна среда“ 2007-2013 

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 
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- ПУДООС 

- ПРСР 

- ФАР 

- САПАРД 

- Държавен фонд „Земеделие“ 

- Световната банка 

- Европейската инвестиционна банка 

- Програмите за ТГС 

- Държавен бюджет 

- Собствени средства 

 

РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

В изпълнение на специфичната цел в процес на строителство и изпълнение към 2014 г. е 

един значим инфраструктурен проект с национално и международно значение, който се 

реализира по Оперативна програма „Транспорт” на територията на област 

Благоевград 

 Доизграждане на автомагистрала „Струма”: 

- ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37,5 км. Проектът е на стойност 358 млн. лв. 

Изграждането стартира през юли 2013 г., а общият срок за завършване е 22 месеца. 

- ЛОТ 4 „Сандански-Кулата”с дължина 14,7 км. Проектът е на стойност 67 млн. лв. 

Изграждането стартира през април 2012 г., общият срок за завършване е 23 месеца. 

Като резултат се очаква значително облекчаване на местния и международен трафик 

по път Е-79, свързващ столицата с Гърция и намаляване времето за пътуване. 

 

По програма „Транзитни пътища V”, с финансиране от Световната банка, в процес 

на изпълнение през 2014 г. е следният проект: 

 Лот 22А – рехабилитация на път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог и път II-19 

Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово с обща дължина 109 км и на обща 

стойност 38,16 млн. лв. Срокът за изпълнение е м.август 2015 г.  

Включените за рехабилитация отсечки от републиканската пъна мрежа са от 

изключително значение, както за местното население, така и за транзитно 

преминаващите през ГКПП „Илинден” и към границата с Гърция. 

 

С финансиране от Световната банка (90%) и националния бюджет (10%) е приключен 

следният проект: 

 ЛОТ 8 – рехабилитация на път III-198 Участък 1: Гоце Делчев – с. Пирин и 

Участък 2: Път III-198 Петрич – ГКПП Македония с обща дължина 63 км на 

обща стойност 28,5 млн. лв. - участъците са пуснати в експлоатация през м.август 

2012 г. 
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Резултати, постигнати на територията на област Благоевград с финансиране от 

Оперативна програма „Регионално развитие”:  

 Рехабилитирани и реконструирани са второкласни и третокласни пътища в 

общините Благоевград, Сандански и Гоце Делчев на обща стойност 12 658 148 

лв.: 

- Ремонт и рехабилитация на път IV-10059 – с. Горно Церово, Община Благоевград, 

област Благоевград /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 

1+600 на път IV-10064 и път IV-10089 – с. Марулево, община Благоевград, област 

Благоевград 

- Рехабилитация на път IV-10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до 

км.6+000 

- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община 

Гоце Делчев 

 Лот 40 – рехабилитация на път ІІІ-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП 

Македония (област Благоевград) с дължина 23,5 км на стойност 14,7 млн. лв. – 

пуснат в експлоатация през м. септември 2013 г.  

Участъкът  е част от един от най-важните пътища в област Благоевград, който е и 

връзка на България с Македония посредством ГКПП-Станке Лисичково. 

 

Резултати след реализация на проекти със средства от ПРСР: 

Рехабилитирани са участъци от пътната мрежа II-ри и III-ти клас, извършена е 

реконструкция и доизграждане на уличната мрежа - в общините Банско и Симитли, 

като общата стойност на помощта е в размер на 5 485 420 лв. В процес на изпълнение са 

още 3 проекта в общините Белица, Хаджидимово и Якоруда на стойност 21 641 440 лв. 

 

Резултати, постигнати със средства от програмата за ТГС Гърция-България: 

Ремонт на път в община Гоце Делчев на стойност 2 405 126 лв. 

 

Резултати, постигнати със средства от други финансови източници (ДФЗ, ФАР, 

САПАРД, МФ, собствени средства) на обща стойност 11 101 393 лв.: 

Рехабилитирани са участъци от пътната мрежа II-ри и III-ти клас, извършена е 

реконструкция и доизграждане на уличната мрежа - в общините Банско, Белица, 

Якоруда и Симитли. 

 

РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Резултати, постигнати със средства от ОПОС на обща стойност 116 930 193 лв.: 

 Подготвени са 2 инвестиционни проекта за изграждане на пречиствателна 

станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на 
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територията на гр.Якоруда и за реконструкция и доизграждане на водопроводната 

и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции 

за питейни и отпадни води – на обща стойност 2 728 750 лв. 

 В процес на изпълнение са още 2 проекта за техническа помощ за изграждане 

на ПСПВ, ПСОВ, ремонт на ВиК мрежата на територията на общините 

Благоевград и Симитли на обща стойност 1 496 822 лв. 

 В процес на изпълнение са 5 големи инвестиционни проекта за развитие на ВиК 

мрежата в общините Благоевград-2, Сандански, Петрич и Разлог на обща 

стойност 112 704 621 лв. Проектите прилагат интегрирания подход при 

решаването на проблемите в областта на “водоснабдяването и канализацията” 

във водния сектор в целевите региони. Предвижда се цялостна реконструкция на 

водопроводната и канализационната мрежа, реконструкция и/ли изграждане на 

пречистватени станции за отпадни води в общините бенефициенти, което ще 

резултира в гарантиране качеството на доставяната питейна вода и 

ограничаване на загубите по водопреносната мрежа. Като ефект в дългосрочен 

план се очаква понижаване риска от замърсяване на околната среда и риска за 

здравето на местното население. 

 

Резултати в областта на подобряването на ВиК инфраструктурата, постигнати от 

реализацията на проекти на територията на общините в област Благоевград с 

финансиране от ПРСР на обща стойност 59 217 773 лв.: 

Рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа, и/ли 

изграждане на ПСПВ и ПСОВ е осъществена в общините Гърмен, Кресна и Симитли на 

обща стойност 9 123 837 лв.  

В процес на изпълнение са още 6 проекта в общините Белица-2, Струмяни, Сатовча, 

Кресна, Якоруда и Симитли на стойност 50 093 936 лв.  

Резултати в областта на подобряването на ВиК инфраструктурата, постигнати от 

реализацията на проекти на територията на общините в област Благоевград с 

финансиране от САПАРД, ПУДООС, ФАР, средства от държавния бюджет на обща 

стойност 28 252 919 лв.: 

Рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа, и/ли 

изграждане на ПСПВ и ПСОВ е осъществена в общините Разлог, Банско, Симитли, 

Струмяни, Белица, Петрич и Кресна. 

 

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

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 
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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).  

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 
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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. 

 

В изпълнение на специфичната цел на територията на област Благоевград са реализирани 

значителен обем проекти, като са използвани финансови средства от следните 

източници: 

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 

- ОП „Околна среда“ 2007-2013 

- Програма за развитие на селските райони 2007-2013  

- Програми за ТГС Гърция-България и България-Македония 2007-2013 

- Програма ФАР ТГС България-Гърция и България-Македония 

- САПАРД 

- ПУДООС 

- Собствени общински средства 

- Държавен бюджет. 

 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Постигнати резултати от реализирани или в процес на реализация проекти по ОПРР на 

обща стойност 14 441 931 лв.: 

 Диверсифициран туристически продукт в общините, чрез щадящо използване на 

природното и културно наследство, с цел повишаване устойчивото 

икономическо развитие; преодоляна е географската концентрация и сезонния 

характер на туристически поток, водещи до частична заетост на местното 

население, хотелски бази и туристически съоръжения; развити са 

конкурентоспособни туристически атракции, основаващи се на паметници на 

културата с национално и регионално значение. Подобрени са туристически 

атракции и свързаната с тях инфраструктура - на територията на общините Разлог, 

Банско и Гърмен на обща стойност 5 884 288 лв. В процес на изпълнение са още 



53 

 

2 проекта на територията на общините Сандански и Петрич на стойност 8 080 547 

лв. 

 

 Популяризиран е регионалния туристически продукт на регион „Пирин” 

(обхващащ общините Банско, Разлог и Кресна), основаващ се на специфичния 

туристически потенциал на територията. Проектът е на стойност 477 096 лв. и ще 

допринесе за изграждане на идентичност на региона като целогодишна 

дестинация, което ще доведе до преодоляване на силно изразената сезонност, 

увеличаване на туристопотока и обхващане на повече и по-разнообразни групи 

туристи.  

 

Резултати, постигнати след реализирани проекти по програма ПРСР на обща стойност 2 

339 101 лв.: 

 Експонирано и реновирано е културно-историческо, етнографско и природно 

наследство – 1 проект на територията на община Белица 

 Изградено е трасе и клуб за рафтинг – на територията на община Кресна 

 Създадени са 4 екопътеки – на територията на община Белица 

 Проведени са 3 фестивала – на територията на община Сандански 

 

Резултати, постигнати след реализирани проекти по програмите ТГС Гърция-България 

и ТГС България-Македония на обща стойност 5 413 294 лв.: 

 Експонирано и реновирано е културно-историческо, етнографско и 

археологическо наследство – в общините Петрич и Якоруда 

 Създадени са екопътеки – на територията на община Гърмен 

 Проведени са културни събития – на територията на община Петрич 

 Създаден е регионален туристически продукт – в община Разлог 

 Проучено е културно-историческо наследство – на територията на община Гоце 

Делчев 

 Създаден е дигитален туристически портал – 1 проект с бенефициент община 

Банско 

 

Резултати, постигнати след реализация на проекти със средства по програма ФАР и 

собствени общински средства на обща стойност 3 730 604 лв.:  

 Експонирано и реновирано е културно-историческо, етнографско и 

археологическо наследство – в общините Белица, Гърмен, Хаджидимово и Банско 

 Подобрена е туристическата инфраструктура – в община Гърмен 

 Разработен е регионален туристически продукт – в община Петрич 

 Създаден е туристически информационен център – в община Сатовча 
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 Създаден е екомаршрут и българо-гръцка мрежа за развитие на екотуризма – в 

община Хаджидимово 

 Проведен е музикален фестивал – в община Струмяни.  

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Резултати в областта на инфраструктурата за третиране на отпадъци: 

В процес на изпълнение е 1 проект за изграждане на регионална система за битови 

отпадъци, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма 

„Околна среда”: 

 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 

Разлог” – на обща стойност 12,8 млн. лв. и срок на изпълнение до м. декември 

2015 г. Регионалната система ще обслужва населените места от общините Разлог, 

Банско, Белица и Якоруда. Проектът включва изграждане на депо и на 

компостираща инсталация. В резултат на изпълнението на проекта се 

предвижда бъдещата регионална система да обслужва население от 54 хил. д. 

Приключени са 2 проекта за техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане 

на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, 

Струмяни и Кресна” и за подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – 

Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, на обща стойност 583 

597 лв. 

 

По приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” към момента 

продължава реализацията на проект „Изпълнение на дейности по закриване и 

рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания” на обща стойност 97 млн. лв. Бенефициент по проекта е 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, като се 

предвижда рекултивиране и закриване на общо 37 общински депа в цялата страна. От 

тях, за област Благоевград до момента успешно са закрити депата на територията на 

общините Кресна и Якоруда.  

 

Резултати в областта на подобряване на системите за управление на отпадъците, 

постигнати от реализация на проекти със средства от ПУДООС и държавния бюджет 

на обща стойност 5 306 367 лв.: 

 Изградено е регионално депо за неопасни отпадъци – в община Гоце Делчев  

 Рекултивирано е общинско депо - в община Кресна  

 Усъвършенствана е системата за организирано сметосъбиране и транспортиране 

на отпадаците – в община Якоруда.  

 

ОПАЗВАНЕ НА БИОЗРАЗНООБРАЗИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА 
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В процес на реализация на територията на област Благоевград са следните проекти, 

финансирани по ос „Биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда” на 

обща стойност 43 640 936 лв.: 

 3 проекта за устойчиво управление на национални паркове Рила и Пирин и 

природен парк Беласица – на обща стойност 42 155 891 лв.  

 „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в 

Защитена местност „Рупите” по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа 

Аристотелис” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – 

Благоевград и стойност 965 512 лв.; 

 1 проект за устойчиво управление на резервати и поддържани резервати с 

бенефициент РИОСВ Благоевград на стойност 519 533 лв.  

Повечето от гореизброените проекти са стартирали през 2012 г. и се очаква да завършат 

през 2014 г. и 2015 г. Като очаквани ефекти са опазване и възстановяване на 

приоритетни за природните и националните паркове природни местообитания на 

видове и техните популации, опазване на биологичното разнообразие, осъществяване 

на ремонтни дейности и оборудване в резерватите. 

 

Постигнати резултати в областта на опазването на околната среда със средства по 

програмите за ТГС Гърция-България и България-Македония на обща стойност 1 

364 274 лв.: 

 Анализирани са природните ресурси на територията на община Белица и са 

създадени различни варианти за развитие на мрежата от ВЕИ  

 Подсилен е капацитета за опазване на природните ресурси и на околната среда 

– в община Симитли  

 Община Сатовча в сътрудничество с общините Термайкос, Пагайо, Комотини, 

Суфли, Минерални бани и Момчилград, реализира проект за създаване на 

трансгранична енергийна мрежа и членство в Конвентата на кметовете.  

 

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ 

Постигнати резултати в областта на предпазване от природни рискове на територията на 

област Благоевград след реализация на проекти със средства от ОП „Регионално 

развитие“ на обща стойност 7 500 720 лв.: 

 Извършена е корекция и почистване на речни корита и са предотвратени рискове 

от наводнения – в 9 общини - Благоевград, Симитли, Петрич, Сандански, Разлог, 

Банско, Гоце Делчев, Белица, Якоруда. Резултат от изпълнението на проектите 

е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете от свлачищни 

процеси и от наводнения, предотвратени щети за живота, имуществото и 

здравето на населението, подобряване на качеството на околната среда и 

качеството на живот на населението. 
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Постигнати резултати в областта на предпазване от природни рискове от реализацията 

на проекти със средства от програмите САПАРД и държавния бюджет на обща 

стойност 521 380 лв.: 

 Почистено е коритото на река Глазне в община Банско  

 Залесени са земи – на територията на община Банско. 

 

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.  

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 
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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. 

Отрасълът селско стопанство е основен източник на доходи за населението в селата и за 

повечето общини от област Благовград и неговото западане при липса на друга 

алтернатива за доходи и заетост води до засилена миграция на трудоспособно население. 

Общият размер на използваната земеделска площ в област Благоевград е 583 588,5 дка. 

и заема 9% от територията й, а нейната специализация в растениевъдната продукция на 

страната се определя от производството на тютюн, картофи, домати, праскови, грозде. 

Броят на земеделските стопанства в област Благоевград е 38 467, което представлява 

10,4% от стопанствата в страната – най-голям брой стопанства в България. 

Независимо че по площ областта е на трето място в страната (след Бургаска и Софийска 

област) размерът на обработваемата земя е силно ограничен. Обработваемата земя е в 

размер на 155 091 дка. или 27% от ИЗП. Най-голям дял от обработваемата земя заемат 

зърнено-житните култури 38%, техническите култури са 24%. С най-голям относителен 

дял от зърнено-житните култури е пшеницата, която заема 57%. От техническите 

култури най-голям е делът на тютюна – 92% или 33 712.5 дка., което е 14% от площите 

с тютюн в страната. Картофите заемат 3% от ИЗП или 14% от площите с картофи в 

страната. Пресните зеленчуци заемат 6% от площите със зеленчуци в страната, като 

площите със зеленчуци отглеждани под високи оранжерии са 22% от всички оранжерии. 

Трайните насаждения в областта заемат 51 634 дка. (8,8% от ИЗП), като най-големи са 

площите на лозята – 34 994 дка. (68% от трайните насаждения в областта). Прасковите и 

нектарините са 5 279 дка., ябълките – 5 187 дка., черешите – 1 952 дка., сливите – 1 474 

дка. 

Наблюдава се положителна тенденция на развитие на биологичното земеделие. Към края 

на 2012 година общият брой на регистрираните в Министерство на земеделието и 

храните биологични производители, преработватели и търговци е 1 054, с близо 30% 

повече спрямо предходната 2011 година. 
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На територията на област Благоевград находища за билки с търговско значение не са 

известни, с изключение на жълт кантарион, риган, мащерка, бял равнец и др. Правят се 

опити и за отглеждане на билки с търговска цел от частни стопани, които отглеждат 

лавандула, бял риган, ехинацея и други. 

Значителният по размерите си горски фонд, който притежава областта, е важна предпоставка 

за развитието на животновъдството и определя този отрасъл като изключително 

перспективен за редица общини. 

В област Благоевград 24 567 стопанства отглеждат селскостопански животни, птици и пчели. 

От тях 30% отглеждат говеда, 26% – овце, 35% – кози, 30% – свине и 41% – птици. Всички 

видове животни и птици се отглеждат основно в стопанства на физически лица, съответно 

98% от говедата, 99% от овцете и козите, 92% от свинете и 98% от птиците. В 847 стопанства 

се отглеждат 14 452 пчелни семейства, като 98,5% са в стопанства на физически лица. 

През 2011 г. общият брой на кравите в страната нараства с 1% спрямо предходната година. 

Фермите, категоризирани в І-ва група (покрили стандартите за сграден фонд, оборудване и 

качество на сурово краве млякото) се увеличават с 5,7% спрямо година по-рано, достигайки 

2 752 броя. През последните няколко години се наблюдава засилване на интереса към 

месодайното говедовъдство. През 2011 г. броят на месодайните крави нараства с 24,1% 

спрямо предходната година. Към края на 2011 г. биволовъдните стопанства намаляват с 

12,3% спрямо година по-рано, докато общият брой на биволите се увеличава със 7%. 

През 2011 г. се наблюдава окрупняване на овцевъдните ферми. За първи път от 2006 г. 

насам се отчита ръст на броя на овцете – с 6,3% спрямо 2010 г. В същото време броят на 

стопанствата с овце намалява с 28,8%. В резултат, средният брой овце в едно стопанство 

нараства. Към края на 2011 г. общият брой на козите е 341,4 хил. броя - с 4,2% по-малко 

в сравнение с година по-рано. При козите-майки намалението е с 1,9%. Стопанствата, 

отглеждащи кози намаляват с 28,2% спрямо предходната година. Свиневъдството заема 

основен дял в производството на червени меса в страната и въпреки това през последните 

години се наблюдава свиване на отрасъла. Към 01.11.2011 г. общият брой на свинете 

намалява с 8,4% спрямо година по-рано до 608,3 хил., а този на свинете майки в основно 

стадо - с 1,6% до 53,4 хил. Броят на еднокопитните животни в страната към края на 2011 

г. е 135 846 – с 24,9% по-малко спрямо година по-рано. През 2011 г. наличните пчелни 

семейства в страната намаляват с 10,7% спрямо 2010 г., до 547 676 броя.  

Общата площ на горския фонд на територията на Регионално управление по горите 

Благоевград е 346 694 ха. От общата площ на горите в района 62% от нея е заета с 

иглолистна растителност с преобладаващо участие на белия и черния бор и 37% са 

широколистните гори предимно бук, дъб, топола, кестен и др. Географското 

местоположение, надморската височина, климат, растителност и други природни 

фактори създават условия за живот на почти всички видове дивеч, които се срещат в 

България. Най-голямо разпространение на територията на област Благоевград имат: заек, 

дива свиня, сърна, благороден елен, дива котка, лисица, белка, глухар, златка, кафява 
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мечка, елен лопатар и други. Горите са обект на ловен туризъм, от тях се добива 

дървесина, берат се диворастящи гъби и билки. Обект на ловния туризъм са заекът, 

дивата свиня, лисиците, глухарите и други. 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Таблица 8: Реализирани проекти по програмите за ТГС Гърция-България и България-

Македония 

Област на 

въздействие 

Гърция-България България-Македония 

Бенефициенти Стойност 

(лв.) 

Бенефициенти Стойност (лв.) 

Подобряване на 

техническата 

инфраструктура 

Гоце Делчев 2 405 126   

Защита и опазване 

на околната среда 

Сатовча 1 062 314 Белица, 

Симитли 

301 962 
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Подобряване 

качеството на 

културните и 

туристически 

ресурси 

Струмяни, 

Гърмен, Гоце 

Делчев, Банско 

3 653 373 Банско, Гърмен, 

Петрич, Белица, 

Сандански, 

Якоруда 

3 649 253 

Повишаване 

качеството на 

административния 

капацитет 

Симитли 335 216   

Развитие на 

образователната, 

социалната и 

спортната 

инфраструктура и 

благоустройство на 

средата 

Петрич, Сатовча, 

Симитли, 

Сандански, 

Белица 

19 449 496 Гърмен, 

Струмяни, 

Белица, 

Симитли, 

Банско, 

Сандански 

2 784 815 

Общо  26 905 525  6 736 030 

Източник: Общините на територията на област Благоевград  

 

Прави впечатление 4 пъти по-големия обем усвоени средства по програмата за ТГС 

Гърция-България при почти равен брой проекти на територията на област Благоевград и 

по двете програми (по програмата Гърция-България - 16 бр., а по програмата България-

Македония – 17 бр.) Най-активно е сътрудничеството с регионите от гръцка страна в 

сферата на подобряване качеството на туристическите и културните ресурси и развитие 

на образователната, социалната, спортната инфраструктура и благоустройство на 

средата. Проекти по програмата за ТГС България-Македония са реализирани в сферите 

на подобряване качеството на туристическите и културните ресурси, развитие на 

образователната, социалната, спортната инфраструктура и благоустройство на средата и 

опазване на околната среда. В програмите за ТГС участват общините Гърмен, Симитли, 

Белица, Банско, Сандански, Гоце Делчев, Сатовча, Струмяни, Петрич, Якоруда. 

 

ЕВРОРЕГИОНИ 

Еврорегионът е териториална структура, която е съставена от съседни и културно близки 

територии от съседни страни. Еврорегионите са форма на трансгранично сътрудничество 

между две или повече съседни европейски страни. Това са трансгранични асоциации с 

постоянни секретариат, технически и административен екип и ресурси. Институциите и 

структурите на еврорегионите имат функции и компетенции, ограничени до границите 

на еврорегиона. Управниците на еврорегиона нямат политическа власт, тъй като не са 

били избирани. На територията на област Благоевград са формирани 3 еврорегиона – 
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Беласица-Белес (територии от България, Гърция и Македония), Струма-Стримон 

(територии от България и Гърция), Места-Нестос (територии от България и Гърция). 

Членове от българска страна на еврорегион Места-Нестос са: общините Банско, Белица, 

Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Хаджидимово, Якоруда, Търговско-промишлена 

палата, Бизнес инкубатор Гоце Делчев, Журналистическа асоциация „Пирин Медия“; 

членове от гръцка страна са: общините Драма, Доксато, Каламбаки, Като Неврокопи, 

Никифорос, Паранести, Просочани, Ситагри. Членове от българска страна на еврорегион 

Струма-Стримон са: общините Благоевград, Кресна, Петрич, Струмяни, Сандански, 

Симитли, Търговско-промишлена палата, Сдружение на Югозападните общини, Бизнес 

информационен и консултантски център-Сандански, Американски университет в 

България, Югозападен университет „Неофит Рилски“; членове от гръцка страна са: 

областна управа Серес, общините Серес, Нео Петрици, Сидирокастро, Търговско-

промишлена палата Серес. До каква степен тези еврорегиони са активни е спорно, тъй 

като не се отчитат публично за свършената работа. 

 

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 
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- подобряване на материалната база и прилагане на мерки за енергийна 

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

 

В изпълнение на специфичната цел в периода 2007-2013 г. на територията на област 

Благоевград са реализирани проекти с използвани финансови средства от следните 

източници: 

- ОП „Човешки ресурси“ 2007-2013  

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 

- програмите за ТГС 

- програма „Красива България“ 

- Социално-инвестиционния фонд 

- МОН 

- общинските и държавния бюджет. 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е основния източник за 

финансиране на проекти, насочени към подобряване квалификацията и образованието 

на човешките ресурси, подкрепа за лицата в неравностойно положение и преодоляване 

на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда. От 2007 г. до момента на 

територията на област Благоевград са приключени или в процес на реализация редица 

проекти, в резултат на които са постигнати следните резултати на обща стойност 9 136 

318 лв.: 

 Интегрирани са уязвими, неактивни и обезкуражени лица на пазара на труда 

чрез повишаване на тяхната квалификация, мотивация и осигуряване на работни 

места – 7 проекта на обща стойност 1 238 809 лв. на територията на общините 

Петрич-2, Благоевград-2, Сатовча, Разлог и Гоце Делчев. 

 Подпомогнати са 35 предприятия за стартиране и развитие на самостоятелна 

стопанска дейност и са открити нови работни места - на обща стойност 639 

728 лв. в общините Благоевград-12, Петрич-4, Гоце Делчев-4, Сандански-3, 

Якоруда-3, Банско-2, Белица-2, Разлог-2, Кресна, Симитли и Струмяни. 

 Подобрена е производителността на 10 предприятия чрез повишаване на 

квалификацията, уменията и адаптивността на персонала, и обучение на 

заетите лица, въведени са съвременни методи на работа в предприятията – на 

обща стойност 602 537 лв. в общините Благоевград-4, Петрич-3, Банско, 

Сандански и Сатовча. 

 Осигурена е териториална мобилност и транспорт до служебното място на 

персонала, с цел повишаване на конкурентоспособността, производителността 

и адаптивността към съвременните пазарни изисквания - 9 проекта на обща 

стойност 1 022 401 лв. на територията на общините Гоце Делчев-3, Благоевград-

2, Петрич-2, Банско и Разлог.  
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 Осигурени са здравословни и безопасни условия на труд в 7 предприятия чрез 

изграждане на съвременни системи от трудови стандарти, които допринасят 

за повишаване на производителността на заетите - на обща стойност 782 925 

лв. в общините Благоевград-2, Сандански-2, Петрич, Гоце Делчев и Банско.   

 Подкрепени са 2-та ВУЗ-а на територията на област Благоевград (Югозападен 

университет „Неофит Рилски“ и Американския университет в България) за 

създаване на нови курсове, актуализиране на учебни програми, повишаване на 

квалификацията и професионалните компетенции на академичния състав, 

подобрение на системите за управление. По този начин се цели подобряване на 

условията за предоставяне на образователни услуги във ВУЗ-овете в 

съответствие с потребностите на бизнеса и пазара на труда - на обща стойност 

855 444 лв.  

 Подкрепени са 2 професионални училища (професионални гимназии в общините 

Сандански и Гоце Делчев) и 1 ВУЗ (ЮЗУ) от област Благоевград за повишаване 

на пригодността на учениците за работа в реална работна среда, което води до 

успешна реализация на трудовия пазар, съответно до намаляване на дисбаланса 

между качеството на образованието и обучението и потребностите на пазара 

на труда - на обща стойност 289 526 лв.  

 Създадени са условия за социална и трудова реализация на деца и ученици от 

етническите малцинства и на деца със специални образователни потребности 

чрез подпомагане на образователната им интеграция и адаптация - 10 проекта 

на обща стойност 1 422 508 лв. на територията на общините Благоевград-4, 

Сатовча-2, Сандански, Разлог, Гърмен и Якоруда.    

 Подкрепени са 16 професионални училища за разнообразяване и разширяване на 

извънкласните и извънучилищните дейности в сферата на спорта, изкуството 

и науката за развитие потенциала на децата и заедно с това за увеличаване на 

техните възможностите за успешна социална и професионална реализация - на 

обща стойност 906 601 лв. на територията на общините Благоевград-4, 

Сандански-3, Банско-3, Разлог-3, Струмяни, Гоце Делчев и Петрич.  

 Подкрепени са 1 професионално училище (в община Благоевград) и 2-та ВУЗ-а от 

област Благоевград за развитие на електронни форми на дистанционно обучение 

в системата на висшето образование, както и развитие на професионалното 

образование в сътрудничество с работодателите - на обща стойност 1 375 839 

лв.  

 

Резултати в областта на развитието на човешките ресурси, постигнати след 

изпълнение на проекти със средства от програмите за трансгранично сътрудничество 

на обща стойност 239 554 лв.: 

 Създаден е център за човешки ресурси - в община Гърмен  
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 Създадена е мрежа за отчитане мобилността на човешките ресурси - с 

български партньори община Гърмен и Сдружението на предприемача Гоце 

Делчев  

 Създаден е младежки център за обучение и информация - в община Гърмен.  

 

Оперативна програма „Регионално развитие“ е основният източник на средства за 

реализация на проекти, имащи за резултат: 

 Подобряване на сградният фонд и оборудването в университети, училища и 

други учебни заведения и повишаване на енергийната ефективност в 

образователната инфраструктура – такива мерки са изпълнени в 12 общини 

(Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, Симитли, Струмяни, Гърмен, Кресна, 

Банско, Хаджидимово, Разлог, Якоруда и Белица) на обща стойност 15 315 774 

лв. 

 

 Подобряване на образователната инфраструктура е осъществено и със средства 

от програмите за ТГС на обща стойност 7 510 328 лв. – в община Струмяни (по 

програмата за ТГС България-Македония, 390 435 лв.) и в общините Петрич, 

Сатовча и Симитли (по програмата за ТГС Гърция-България, 7 119 893 лв.) 

 

 Подобряване на образователната инфраструктура е осъществено и със средства 

от програма „Красива България“, Социално-инвестиционния фонд, МОН, 

общинските и държавния бюджет – в общините Симитли-2, Струмяни-2, 

Банско, Белица и Сандански, на обща стойност 6 309 241 лв. 

 

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 

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. 
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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. 

 

В изпълнение на специфичната цел в периода 2007-2013 г. на територията на област 

Благоевград са реализирани проекти с използвани финансови средства от следните 

източници: 

- ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 

- Програмите за ТГС 

- Програма „Красива България“ 

- ФАР 

- Световната банка 

- Международната банка за възстановяване и развитие 

- Социално-инвестиционния фонд 

- Международен фонд „Козлодуй“ 

- ПРСР 

- МФ 

- Програма „Красива България“ 

- Собствено финансиране 

- Държавен бюджет. 

 

Постигнати са следните резултати: 

 Подобрена е социална инфраструктура 

Със средства от ОПРР – изпълнени са 6 проекта на обща стойност 6 897 297 лв., на 

територията на общините Сандански-2, Благоевград-2, Гоце Делчев и Петрич, както 

следва: 
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- Обособен е социален център – в община Сандански 

- Ремонтирана е съществуващата социална инфраструктура – община 

Благоевград 

- Изградени са 5 ЦНСТ – в общините Гоце Делчев, Петрич и Сандански-3 

- Осъществена е подкрепа за деинституционализация на деца в риск – в община 

Сандански 

 

Със средства от ОПРЧР – изпълнени са 42 проекта на стойност 7 066 044 лв., които са 

довели до следните резултати: 

- Подобрени са социалните услуги в домашна среда и е осигурена независимост и 

достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора 

- 21 проекта на обща стойност 4 356 785 лв. на територията на общините Гоце 

Делчев-3, Благоевград-2, Петрич-2, Разлог-2, Сатовча-2, Кресна-2, Якоруда-2, 

Банско, Хаджидимово, Симитли, Сандански, Струмяни и Белица. 

- Предоставени са социални услуги за деца, младежи и възрастни от 

специализираните институции и от общността, както и на такива с физически 

и психически увреждания чрез изграждане на различни типове социални 

комплекси - центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, 

центрове за социална рехабилитация и интеграция, комплекс за социално - 

здравни услуги, „наблюдавано жилище” - 21 проекта на обща стойност 2 709 259 

лв. на територията на общините Благоевград-3, Кресна-3, Струмяни-3, Симитли-

2, Гоце Делчев-2, Сандански-2, Якоруда-2, Разлог, Банско, Петрич и Белица 

 

Със средства от програмата за ТГС България-Македония е иградена обществена 

трапезария за социално слаби хора – в община Белица на стойност 413 646 лв. 

 

Със средства по програма „Красива България”, ФАР, Световната банка, собствено 

финансиране, Международната банка за възстановяване и развитие и Социално-

инвестиционния фонд са постигнати следните резултати на обща стойност 4 572 051 

лв.: 

- Изграден е дом за стари хора и е рехабилитирана детска градина в дом за възрастни 

с умствена изостаналост – изпълнени са 2 проекта в общините Банско и Симитли 

- Изграден е дневен център за грижа за възрастни хора на пенсионна възраст – в община 

Симитли  

- Извършен е ремонт на дом за възрастни с психични разстройства – в община 

Струмяни  

- Разкрит е общностен център за деца и семейства – в община Якоруда 

- Преустроен е дом за отглеждане на деца – в община Якоруда 
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- Реализиран е проект за междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 

0 до 7 години - в община Банско. 

 

 Подобрена е здравната инфраструктура  

Със средства по ОПРР на стойност 4 489 049 лв. в МБАЛ-Разлог. Още 4 проекта са в 

процес на изпълнение – за МБАЛ-Благоевград, МБАЛ-Гоце Делчев, МБАЛ-Сандански и 

СБАЛО-Благоевград, на обща стойност 19 520 218 лв. 

 

Със средства по програма за ТГС Гърция-България е извършена доставка на 

медицинско оборудване - в община Гоце Делчев, на стойност 440 370 лв. 

 

Със средства по програма ФАР е извършено преустройство на сграда във Филиал за 

спешна медицинска помощ - в община Симитли на стойност 654 641 лв. 

 

 Подобрена е културната инфраструктура  

Със средства по ОПРР на стойност 930 879 лв. е извършен ремонт на общински 

Младежки дом-Благоевград.  

 

Със средства по програмите за ТГС на обща стойност 1 889 332 лв. е: 

- извършен ремонт на читалища в общините Банско, Гърмен и Струмяни  

- ремонтиран дом на културата - в община Сандански  

- извършена реконструкция на музеи и културно-исторически обекти – в 

общините Гърмен и Белица. 

 

Със средства по програма „Красива България“, Международен фонд „Козлодуй“, 

ФАР ТГС България-Македония, държавния бюджет е извършена реконструкция на 

читалища в общините Банско и Якоруда и на културни домове в общините Сатовча и 

Банско на обща стойност 1 783 195 лв. 

 

 Подобрена е спортната инфраструктура, като са реконструирани спортни 

съоръжения, зали и комплекси и  и спортни обекти и са изградени нови 

Със средства от ПРСР на обща стойност 9 996 174 лв. в общините Симитли и Струмяни. 

 

Със средства от програма за ТГС Гърция-България на обща стойност 11 723 656 лв. 

в общините Симитли, Сандански, Петрич и Белица. 

 

Със средства от дарения и МФ на обща стойност 1 318 755 лв. в общините Благоевград 

и Банско. 
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 Осъществени са мерки за спестяване на енергия и повишаване на енергийната 

ефективност в публични сгради – реализирани са 2 проекта, насочени към 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда „Стационар“ на МБАЛ в 

община Разлог и в сграда на общинска поликлиника, гр. Якоруда, на стойност 

647 310 лв. от Международен фонд „Козлодуй“ и програма „Красива 

България“. 

 

 Благоустроена е физическата среда  

Със средства по ОПРР - в общините Благоевград, Петрич и Гоце Делчев на стойност 15 

738 309 лв. В процес на реализация са още 3 проекта в общините Благоевград, Петрич и 

Гоце Делчев на обща стойност 17 159 395 лв. Като резултати от изпълнението на 

проектите е извършено или се очаква възстановяване и благоустрояване на улици, 

междублокови пространства, централни зони и зелени площи в населените места, най-

общо - подобряване на физическата и жизнена среда, което е предпоставка за 

осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови 

възможности за икономическо и социално развитие. 

 

Постигнати резултати със средства от ПРСР: 

Извършена е реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично 

осветление, рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски 

площадки и съоръженията към тях – в общините Банско, Симитли, Кресна, Сандански, 

Струмяни, Якоруда и Хаджидимово на обща стойност 5 418 939 лв.  

 

Постигнати резултати със средства от програма за ТГС България-Македония на 

обща стойност 1 906 757 лв.: 

- Изграден е лесопарк в община Симитли  

- Изградена е велоалея в община Банско 

- Изградено е пазарно пространство и е подобрена паркова инфраструктура, вкл. 

въжени мостове – в община Сандански. 

 

Постигнати резултати със средства от програма „Красива България“ и общинския и 

държавен бюджет на обща стойност 2 509 962 лв. 

- Обновен е центъра на гр. Белица 

- Реконструирана е улична мрежа, паркове и зелени площи – в община Сандански 

- Ремонтирани са площади в населени места – в община Якоруда. 

 

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 
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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 

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.  

 

VII. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД В 

ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

В Областната стратегия за развитие на област Благоевград не са заложени индикатори 

за въздействие със съответните базови и целеви стойности, което на практика прави 

невъзможно отчитането в количествено изражение на въздействието от изпълнението на 

стратегията върху областта. За целите на последващата оценка експертният екип 

анализира динамиката на изменението на ключови индикатори в периода 2007-2013 г., 

като счита, че те са от определящо значение за илюстриране на картината на социално-

икономическо развитие на областта и показват ефективността на избраната стратегия за 

интегрирано регионално развитие. В допълнение, в резултат на оценката за степен на 

изпълнение на целите и приоритетите на ОСР 2007-2013 г. и постигнатите резултати по 
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отделните специфични цели, екипът описва въздействието от изпълнението на 

стратегията в качествено изражение. 

Като ключови индикатори за определяне на въздействието са определени БВП на човек 

от населението и коефициент на заетост на лицата на възраст 15-64 г. Подробен анализ 

на изменението на двата индикатора е извършен в раздел V. Тук са представени 

единствено изводи относно въздействието върху областта. 

В периода 2009-2011 г. БВП на човек от населението на област Благоевград нараства 

с 10,8%. Областта се намира в по-благоприятна позиция спрямо повечето области в 

страната. С по-високи стойности от област Благоевград са 9 области в България.  

 

Фигура 17: БВП на човек от населението на областите в страната в периода 2009-2011 

г., (лв.) 

 

Източник: Национален статистически институт 

Коефициентът на заетост на лицата на възраст 15-64 г. в област Благоевград през 

периода 2008-2013 г. е сред най-високите в сравнение с останалите области в страната. 

Областта е на трето място по този показател след областите София и Габрово.  

 

Фигура 18: Коефициент на заетост на лицата на възраст 15-64 г. в областите в 

страната, (%) 
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Източник: Национален статистически институт 

 

Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните специфични 

цели и приоритети и цели в ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. са подчинени на 

визията на областта към 2013 г.: „Нека оценим нашите богатства и с общи усилия да 

направим Благоевградска област в привлекателен и конкурентноспособен регион”. 

Извършени са инвестиции за подобряване и развитие на образователната, социалната, 

туристическата, транспортната и екологичната инфраструктура. Най-голямо и 

устойчиво значение върху развитието на района имат предприетите мерки за развитие 

на туризма, благоустройство на физическата среда и подобряване на публичните услуги 

и инфраструктура, в резултат на което се регистрира нарастване по съответните 

индикатори. Приходите от нощувки силно нарастват. Реализираните социални 

програми, с цел подобряване качеството на предоставяните социални услуги и 

разкриването на нови такива, оказват благоприятно въздействие. Предприетите редица 

мерки за квалификацията на заетите и насърчаване на предприемачеството сред 

безработни лица не оказват трайно въздействие и не подобряват показателите на пазара 

на труда. Коефициентът на заетост регистрира непрекъснат спад в периода 2008-2013 г. 

Въпреки това обаче е по-висок в сравнение с почти всички останали области в страната. 

В резултат на финансовата криза, конкурентоспособността на регионалната икономика 

(измерена с показателя БВП на глава от населението) се повишава и в известна степен е 

повлияна от предприетите мерки в изпълнение на ОСР. Най-слаб напредък се отбелязва 

при изграждането на транспортната и екологичната инфраструктура, където значителна 

част от проектите все още са в процес на изпълнение. За подобряване на квалификацията 

на администрацията са предприети редица мерки, а придобитите знания и умения следва 

да бъдат използвани през следващия период. 

За реализация на ОСР допринасят положените усилия и постигнатите добри резултати 

от общинските и областната администрации в района. Органите на местната власт са 

реализирали политики и добри практики по усвояване на финансови средства от 
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оперативните програми, ПРСР, програмите за ТГС, държавния бюджет, общинския 

бюджет и редица др. национални и международни донори.  

По-голямата част от реализираните проекти в област Благоевград имат интегриран 

характер и мултиплициращ ефект - съотносими са и допринасят за изпълнението на 

повече от една от специфичните цели на плана. Типичен пример в това отношение са 

проектите на общините и НПО на територията на областта по програмите за ТГС. 

Като принос за развитие на икономиката в областта следва да се отчетат и извършените 

инвестиции от страна на частния бизнес, посредством проекти по ОПРЧР и ОПКБИ за 

технологична модернизация, подобряване на условията на труд и повишаване на 

квалификацията на заетите и насърчаване на предприемачеството сред безработни лица. 

В обобщение, въздействието на ОСР върху социалното, икономическото и екологичното 

състояние на територията на областта, посредством реализацията на проекти, които се 

вписват в стратегическата и част, се изразява в: 

 

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

развитие на бизнеса. 

 Технологично развитие на предприятията 

 Прилагане на иновации в предприятията 

 Повишена квалификация на служителите в областната и общинските 

администрации в област Благоевград 

 Укрепен институционален капацитет за усвояване на средства от европейските 

фондове   

 Въведени механизми за контрол на изпълнението на политиките и подобряване 

на ефективността на работа на общинските и областната администрации 

 

Специфична цел 1.2. Подобряване на техническата инфраструктура. 

 Изграждане на автомагистрални участъци 

 Рехабилитирана второкласна и третокласна пътна мрежа 

 Подобряване на достъпността на културно-исторически забалежителности и 

туристически курорти в областта 

 Подобряване на връзката със съседните на обаст Благоевград страни  

 Подобряване на водоснабдителна и канализационна инфраструктура като условие 

за подобряване бита на населението и намаляване на рискове от хигиенен и друг 

характер 

 Ефект с екологичен характер във връзка с реализация на мерки и дейности по 

опазване на околната среда и здравето на населението в областта чрез реализация 

на проекти за пречистване на отпадните води  

 

Специфична цел 1.3. Развитие на туризма. 
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 Подобрен туристически имидж на областта, в т.ч. развитие на природни, културни 

и исторически атракции, подобряване на туристическата инфраструктура, 

маркетинг на дестинации  

 Намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на 

ползите от туризма в област Благоевград чрез използване на природните 

дадености за създаване на местни туристически продукти  

 Подобрена инфраструктура за управление на отпадъците, закриване и 

рекултивиране на депа за твърди битови отпадъци 

 Повишена сигурност за населението в областта чрез реализирани мероприятия за 

предотвратяване на наводнения и свлачища  

 Опазване на биоразнообразието и устойчиво управление на националните и 

природни паркове на територията на областта. 

 

Специфична цел 1.4. Развитие на селското стопанство. 

 Специализацията на област Благоевград в растениевъдната продукция на страната 

се запазва и се определя от производството на тютюн, картофи, домати, праскови, 

грозде 

 Най-голям брой земеделски стопанства в страната 

 Увеличен брой биологични производители, преработватели и търговци 

 Животновъдството се определя като изключително перспективен отрасъл в 

областта 

 

Специфична цел 2.1. Развитие на трансграничните инфраструктури с оглед 

икономическо развитие и подобряване на качеството на живот. 

 Създадени ефективни партньорства в рамките на програмите за ТГС Гърция-

България и България-Македония за разрешаване на общи проблеми в 

трансграничните райони. 

 Създадени партньорства между общински и областната администрации за 

разработване на съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно 

сътрудничество, екология и др. 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване на условията за трудова реализация. 

 Намаляване на безработицата сред рисковите групи на пазара на труда 

 Създадени предпоставки и предприети действия за интегриране на деца от 

малцинствени групи и деца със специфични образователни потребности в учебно 

– образователния процес  

 Подобрена професионална квалификация на работещите и придобит практически 

опит от учащите през време на обучението 
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 Повишено качеството на предлаганите образователни услуги в училища и 

университети 

 Подобрена инфраструктура, ефективност на сградния фонд и материално-

техническа база на училищата и детските градини за превръщането им в желана 

територия, по-добро организиране на свободното време на учащите се млади хора 

 

Специфична цел 3.2. Развитие на социално-културната инфраструктура. 

 Подобрена среда за предоставяне на здравни услуги - обновен сграден фонд и 

подновяване на оборудване на здравни заведения 

 Подобрена културна инфраструктура – читалища, културни домове и др. 

 Развити културни традиции чрез създаване на нови, атрактивни и иновативни 

културни събития 

 Повишено качество, обхват и достъпност на предоставяните социални услуги в 

населените места в областта 

 Подобрена среда на живот чрез благоустроени градски и извънградски паркове и 

зони за отдих, обществени терени, централни зони в населните места и др. 

 Дефинирани потребностите на по-големите градски центрове за балансирано и 

устойчиво развитие чрез разработването и приемането на Интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие на градовете Благоевград, Петрич и Гоце 

Делчев  

 

Експертната оценка за общото въздействие върху развитието на област Благоевград 

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

Благоевград утвърждава своето второ или трето място (в зависимост от конкретните 

индикатори) в социално-икономическото развитие на ЮЗР и постепенно се превръща в 

привлекателен и конкурентоспособен регион, каквато е определената в стратегията 

визия за развитие. Макар и в ниска степен, БВП на човек от населението нараства. 

Областта запазва третото си място в страната по показателя коефициент на заетост.  

 

VIII. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 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 
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 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 

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. 

По отношение на финансовата обезпеченост на отделните области на въздействие в 

рамките на специфичната цел, може да се отбележи неравномерното разпределение на 

инвестициите между двете области на въздействие (виж таблицата по-долу), като 

„развитие на местната икономика“ е с неколкократно по-голям дял, като това не се 

отразява негативно върху степента на изпълнение на другата област на въздействие и 
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специфичната цел като цяло. Над 93% от средствата, вложени за изпълнение на 

настоящата специфична цел, са за развитие на местната икономика. 

 

 Таблица 9: Финансови ресурси (по проекти, които са реализирани или в процес на 

изпълнение) в рамките на Специфична цел 1.1. по източници, (лв.) 

Области на въздействие ОПРКБИ ОПАК Програми 

за ТГС 

Други 

източници 

(ФАР, ФАР 

ТГС и др.) 

Развитие на местната 

икономика 

54 531 472   4 921 165 

Повишаване на 

административния 

капацитет и 

ефективността на работа 

на администрациите 

 

 3 839 476 335 216  

Източник: Собствени изчисления 

 

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. 

 

Таблица 10: Финансови ресурси (по проекти, които са реализирани или в процес на 

изпълнение) в рамките на Специфична цел 1.2. по източници, (лв.) 

Области на 

въздействие 

ОПТ ОПРР ОПОС ПРСР Програми 

за ТГС 

Др. (ДФЗ, 

ФАР, 

САПАРД, 

ПУДООС, 

МФ, 

Световна 

банка, 

държ.бюджет, 

собствени 

средства) 
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Развитие на 

транспортната 

инфраструктура 

423 

000 

000 

27 358 

148 

 27 126 

860 

2 405 126 77 761 393 

Развитие на 

екологичната 

инфраструктура 

  116 930 

193 

59 217 

773 

 28 252 919 

Източник: Собствени изчисления 

 

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%.  

 

Таблица 11: Финансови ресурси (по проекти, които са реализирани или в процес на 

изпълнение) в рамките на Специфична цел 1.3. по източници, (лв.) 

Области на 

въздействие 

ОПРР ОПОС ПРСР Програми 

за ТГС 

Др. (ФАР, 

ПУДООС, 

САПАРД, държ. 

бюджет, общ. 

бюджет) 

Развитие на туризма 14 441 

931 

 2 339 

101 

5 413 294 3 730 604 

Подобряване на 

инфраструктурата 

за управление на 

отпадъци 

 12 800 

000 

  5 306 367 

Опазване на 

биозразнообразието 

и околната среда 

 43 640 

936 

 1 364 274  

Предпазване от 

природни рискове 

 

7 500 

720 

   521 380 

Източник: Собствени изчисления 
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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. Подробно разпределение по области 

на въздействие е направено в табл.8. 

 

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. 

 

Таблица 12: Финансови ресурси (по проекти, които са реализирани или в процес на 

изпълнение) в рамките на Специфична цел 3.1. по източници, (лв.) 

Области на 

въздействие 

ОПРЧР ОПРР Програми 

за ТГС  

Др. (програма „Красива 

България“, Социално-

инвестиционния фонд, 

МОН, общинските и 

държавния бюджет) 

Развитие на 

човешките ресурси 

и подобряване на 

образователната 

инфраструктура и 

услуги 

9 136 

318 

15 315 

774 

7 749 882 6 309 241 

Източник: Собствени изчисления 

 

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. 

 

Таблица 13: Финансови ресурси (по проекти, които са реализирани или в процес на 

изпълнение) в рамките на Специфична цел 3.2. по източници, (лв.) 

Области на 

въздействие 

ОПРР ОПРЧР ПРСР Програми 

за ТГС 

Др. (по програма 

„Красива 

България”, ФАР, 

Световната банка, 

Международната 
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банка за 

възстановяване и 

развитие, 

Социално-

инвестиционния 

фонд, 

Международен 

фонд „Козлодуй“, 

програма 

„Красива 

България“, 

дарения, МФ, 

държавен бюджет, 

общински бюджет) 

Подобряване на 

социалната, 

здравната, 

културната, 

спортната 

инфраструктура и 

благоустройство на 

физическата среда 

64 735 

147 

7 066 

044 

15 415 

113 

16 373 761 10 167 159 

Източник: Собствени изчисления 
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Таблица 14: 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 
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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 19: Усвоени средства по източници на финансиране за изпълнение на ОСР на 

област Благоевград 2007-2013 г. 

 
Източник: Собствени изчисления 

Фигура 20: Договорени средства по оперативните програми в ЮЗР в периода 2007-2013 

г. 

 
Източник: ИСУН 

Оперативни програми Програма за развитие на селските райони

Програми за ТГС Др.финансови източници

 -

 20 000 000

 40 000 000

 60 000 000

 80 000 000

 100 000 000

 120 000 000
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Видно от графиката е, че в периода 2007-2013 г. най-много са договорените средства по 

оперативните програми в община Благоевград, следвана от Сандански, Петрич, Гоце 

Делчев, Банско и Разлог. 

На базата на данни от НСИ към 31.12.2013 г. са изчислени договорените средства от 

оперативните програми на глава от населението в периода 2007-2013 г. по общини от 

област Благоевград, резултатите от които са представени в следващата таблица. 

 

Таблица 15: Договорени средства в лева на глава от населението в периода 2007-2013 г. 

от оперативните програми по общини от област Благоевград 

Общини от област 

Благоевград 

Договорени средства в лева на 

глава от населението  

Банско  2,014.92  

Белица  198.17  

Благоевград  1,360.94  

ГоцеДелчев  1,336.44  

Гърмен  177.96  

Кресна  290.70  

Петрич  1,144.40  

Разлог  914.65  

Сандански  1,862.33  

Сатовча  244.43  

Симитли  429.12  

Струмяни  363.65  

Хаджидимово  422.74  

Якоруда  285.44  

Източник: ИСУН, Национален статистически институт 

  

С най-голям размер на усвоени средства в лева на глава от населението в периода 2007-

2013 г. от оперативните програми е община Банско, следвана от общините Сандански, 

Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Разлог. 

  

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. 
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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 

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. 

 

IX. ОЦЕНКА 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 
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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: 

 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 
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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. 

 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 16: Матрица на отговорностите и ефективността на работа на компетентните органи и структури в процеса на 

разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР на област Благоевград9
  

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 

Координира и контролира изпълнението на ОСР Много добра 

                                                 
9 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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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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Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г. е приета от 

Областния съвет за развитие. Съдържанието и предназначението на стратегията 

произтичат от функциите, които изпълняват областите в Република България, а именно 

да бъдат обект за планиране, програмиране, прилагане и мониторинг на регионалната 

политика на страната в съответствие с изискванията на ЕС. 

За разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, 

вкл. ОСР, са изготвени Методически указания, одобрени със заповед на министъра на 

регионалното развитие.  

В процеса на разработване на ОСР на област Благоевград е осъществено тясно 

сътрудничество и партньорство на екипа, разработващ стратегията с общинските 

администрации от областта, което гарантира постигане на максимален ефект при 

формулиране приоритетната насоченост на документа и мерките за намеса. При 

разработването на документа са отчетени и отразени предвижданията на Националната 

стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. и на Регионалния план за развитие на 

Югозападен район 2007-2013 г.  

Органите на регионално ниво, в рамките на които се прилага принципа на 

партньорството в процеса на разработване, изпълнение и наблюдение на ОСР, са 

Регионалните съвети за развитие и Областните съвети за развитие. За целите на 

осигуряване на публичност проектът на ОСР на област Благоевград е обсъден на 

заседание на РСР на ЮЗР и обсъден и одобрен на заседание на Областния съвет за 

развитие на област Благоевград.  

Прилагането на принципа на партньорство при разработването на ОСР е осъществен по 

време на целия процес на изготвяне на стратегията. Стратегията е разработена чрез 

провеждането на редица дискусионни форуми и обществени обсъждания, на които 

присъстват местните власти, представители на деконцентрираните структури на 

централните ведомства, представители на синдикати и работодатели, регионалните 

търговско-промишлени палати и стопански камари, неправителствените организации и 

други заинтересовани лица в областта.  

Наблюдението и оценката на изпълнението изпълняват контролна функция, свързана с 

конкретното определяне на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите, 

приоритети и мерките на ОСР на област Благоевград. Предмет на наблюдение е 

изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие съгласно 

определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на 

изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на 

информация и публичност за резултатите от изпълнението на стратегията. При 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013 г. се 

отчитат резултатите от наблюдението на Общинските планове за развитие в областта. В 

процеса на наблюдение участват представители на органите на централната и местната 

власт, други организации, физически и юридически лица.  
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Важни инструменти за осигуряване на информация и публичност на извършените 

действия, реалните ползи и постигнатите резултати след изработването и приемането на 

ОСР са Годишните доклади за наблюдение изпълнението на Общинските планове за 

развитие (съгласно чл.91 ал.2 от ППЗРР), както и Междинната оценка на стратегията и 

Доклада за резултатите от междинната оценка, които се публикуват на страницата на 

област Благоевград в интернет. Тук следва да се отбележи, че не всички от 14-те общини 

от областта разработват Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на своите 

Общински планове за развитие. Някои от общините разработват доклади, но периодът, 

който те обхващат е повече от 1 година. 

Съгласно разпоредбите на ЗРР за реализацията на ОСР се извършва междинна оценка не 

по-късно от 4 години от началото на периода на нейното действие. Междинната оценка 

е изготвена в законоустановения срок - през 2010 г., чрез възлагане при условията и по 

реда на Закона за обществените поръчки от областния управител, като са спазени 

минималните изисквания за експертите, участващи в извършването на оценки на 

документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие. 

Докладът за резултатите от междинната оценка е одобрен от Областния съвет за развитие 

на област Благоевград. С цел широка публичност докладът е публикуван на интернет 

страницата на областта. Резултатите от междинната оценка са представени и обсъдени 

на заседание на РСР на ЮЗР.  

Прилагането на принципа на партньорство е ключов елемент в целия процеса на 

изпълнение и наблюдение на ОСР на област Благоевград и е един от факторите за 

успешното реализиране на стратегията. На всеки отделен етап от процеса на реализация 

се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на обществени 

дискусии за постигане на консенсус относно приоритетите на централните и местни 

власти, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани 

страни. Основни партньори на Областния съвет за развитие на област Благоевград са 

регионални структури на централната власт, местната власт и сдружения на общините, 

регионални структури на браншови и синдикални организации, НПО, университетски и 

изследователски институции, представители на граждански сдружения. 

Представители на тези организации присъстват на във връзка с обсъждане и представяне 

на стратегическите и планови документи за интегрирано регионално и местно развитие 

за периода 2014-2020 г. – ОСР на област Благоевград, РПР на ЮЗР, както и при 

представяне и обсъждане на ключови за развитието на областта стратегии, политики, 

програми и проекти. 

Отговорни за осигуряване на необходимата и своевременна информация и публичност 

на процеса на разработване, обсъждане, приемане, актуализиране и наблюдение на ОСР 

на област Благоевград са областният управител на областта и Областният съвет за 

развитие в съответствие със своите компетенции. ОСР и междинната оценка на ОСР са 

публикувани на официалната интернет страница на област Благоевград и на портала 
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www.strategy.bg. На официалната интернет страница на областната администрация 

редовно се публикува информация относно проведените заседания на Регионалния съвет 

за развитие на ЮЗР и Областния съвет за развитие на област Благоевград. Протоколите 

от заседанията на Областния съвет се изпращат своевременно на всички членове на 

Съвета. 

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.  

 

IX. 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 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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 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 

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 
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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.  

 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, 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. 



100 

 

 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.  

 

Нашето виждане е, че в бъдеще регионалното ниво на управление, визирайки 

Регионалния и Областните съвети за развитие, следва все повече да се ангажира с 

провеждане на политиката за регионално развитие в ЮЗР. С оглед ефективно изпълнение 

на определените в ЗРР функции и осигуряване на възможност за прилагане на 

допълнителните предложени по-горе, е необходимо развиване на капацитета на 

Регионалните и Областните съвети за развитие. Като най-ефективно средство за 

постигането на тази цел, считаме подобряването на хоризонталната и вертикалната 

координация. Това означава, че за да се постигне обща визия и разбиране за 

управлението на регионално и местно ниво, е необходимо да се засили обмена на 

информация, от една страна, между органите, провеждащи секторните политики в 

района, икономическите и социалните партньори и административните структури, 

отговорни за ОП и от друга, между структурите за управление на централно, регионално 

и местно ниво. Друг начин е развитието на експертния потенциал на членовете на 

Регионалния и Областните съвети за развитие (което ще позволи вземането на 

информирани решения и разработването на иновационни подходи и стратегии за 

управление) и разширяване на междурегионалното сътрудничество и привличане на 

външни партньори, включително на принципа на публично-частното партньорство. 

Увеличаване капацитета на Регионалните и Областите съвети за развитие може да се 

постигне и чрез допълнително обучение на техните членове. Като форми на обучение 

биха могли да се използват представяне на добър опит и практики от други райони на 

България и ЕС, кратки презентации по ключови въпроси на регионалното развитие, 

провеждане на кратки курсове, на периодични семинари и конференции. Провеждането 

на специализирани обучения ще допринесе за по-ефективно и ефикасно изпълнение на 

регионалната политика. Не на последно място, подобряването на координацията и 

партньорството между участниците в регионалното развитие също е от съществено 

значение за рационализиране на тяхната съвместна работа. 

 

3. Заключения и препоръки по отношение на ОСР на област Благоевград 2014-2020 

г. 
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 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 

аспекти и измерения на икономическото, социалното, инфраструктурното и 

екологичното развитие и осигурява териториална основа за разработване на ОСР. 
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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 

градове в областта като двигатели на растежа, за които са разработени 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Интегрирани 
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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 

периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация и да се 

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


