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ВЪВЕДЕНИЕ

I.

Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград (ОСРР) е част
от системата за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано регионално и местно
развитие и е разработена в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната
политика на ЕС и националните цели и приоритети за регионално развитие при
съобразяване с нормативната и институционална среда за нейното прилагане, мониторинг
и оценка.
Основание за разработване на стратегическия документ са разпоредбите на чл. 13,
ал. 1 на Закона за регионално развитие (ЗРР). Той подчертава, че Областната стратегия
определени средносрочните цели и приоритетите за развитие на областта, както и
стратегическите насоки за разработване на общински планове за развитие.
Основното предназначение на ОСРР на област Благоевград е да очертае
стратегическите насоки за развитие на областта, в съответствие с регионалния план за
развитие на района от ниво 2, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала
на областта.
След приемана на Областната стратегия за регионално развитие на област
Благоевград с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.07.2013 г. настъпват
изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която
Стратегията следва да бъде осъществена и отчитана.
Настоящата актуализация на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г. е разработен
за остатъка от програмния период (до декември 2020 г.), чрез изготвяне на актуализиран
документ за изпълнение, който я допълва1. Съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за
прилагане на закона за регионално развитие, Областните стратегии се актуализират при
следните условия.
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план
за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;

Съгласно изисквания на чл. 31, ал. 2 „За актуализиране на областната стратегия за развитие се разработва
актуализиран документ за изпълнение, който я допълва.“
1
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4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на областната стратегия;
5. при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.
Основните причини за актуализация на изпълнението на ОСРР е изпълнението на
препоръките от доклада за извършена Междинна оценка ОСРР на област Благоевград 20142020 г., обхващаща периода 2014-2017 г. Настоящият актуализиран документ за изпълнение
на Стратегията отчита изводите и препоръките от осъществената оценка на изпълнението и
външната и вътрешна съгласуваност на целите и приоритетите за развитие на областта.
Актуализираният документ обхваща следните части на ОСРР на област Благоевград,
както следва:


ІІ. Цели и приоритети за развитие на област Благоевград за периода 2014-2020;



ІІІ. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане на целите на стратегията;



ІV. Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа;



V. Критерии за оценка на изпълнението на стратегията.

С оглед на промените в ЗРР от 2016 г., в Областната стратегия за регионално
развитие на област Благоевград са включени две нови части:


Мерки и средства за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа;



II.

Насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество.

ОЦЕНКА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА

ОСРР

НА

ОБЛАСТ

БЛАГОЕВГРАД 2014-2017 Г.
Междинната оценка на Областната стратегия за регионално развитие беше разработена
съгласно договор РР-54/05.10.2017 г.
Оценката е изготвена в съответствие с изискванията на ЗРР и включва: оценка на
първоначалните резултати от изпълнението, оценка на степента на постигане на целите,
оценка на ефективността и ефикасността, оценка на стратегията и процеса на координиране.
Въз основа на тази база са направени основните изводи и препоръки за извършване на
актуализация на Стратегията за регионално развитие на област Благоевград.
Условията и нуждата от актуализация на стратегически и планови документи в сферата
на регионалното развитие в Р. България се определя от Правилника за прилагане на Закона
2017 г.
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за Регионално Развитие (ППЗРР). В извършената междинна оценка е извършена съпоставка
между всяко условие и необходимостта от актуализация на Стратегията. В следващата
таблица е представена информация за идентифицирани проблеми и предложените мерки за
тяхното преодоляване по всеки един компонент от условията за актуализация, залегнали в
законовата и нормативна база.
Таблица 1 – Условия за актуализация на стратегически документи в областта на регионалното развитие

Изпълнени

Условия за актуализация на Областната стратегия за регионално развитие

условия

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в
областта.
Констатация от междинната оценка: Не са настъпили важни социални икономически промени, които да променят оценката на силните и слабите страни.

Не

Основните фактори и тенденции в развитието на областта продължават да са
валидни.
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на
регионалния план за развитие.
Констатация от междинната оценка: Към момента няма актуализиран документ

Не

за изпълнение на регионалния план за развитие.
3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС.
Констатация

от

междинната

оценка:

Няма

съществени

промени

в

законодателството на ЕС касаещи ОСРР. На национално ниво има промени в ЗРР,

Да

които касаят ОСРР на областта Благоевград, които следва да бъдат взети предвид.
Промените са свързани с районите за целенасочено въздействие.
4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи
върху изпълнението на областната стратегия.
Констатация от междинната оценка: След приемане на ОСРР на област
Благоевград 2014-2020 г., на национално ниво се приеха редица секторни документи

Да

формиращи политиката на държавата в различни области. Анализът на
съответствие показва, че следва да бъдат отразени промените в секторите, „Бизнес
среда“, „Туризъм“, „Администрация“ и „Младежка политика“.
2017 г.
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Условия за актуализация на Областната стратегия за регионално развитие

Изпълнени
условия

5. При промени в териториалния обхват на районите за целенасочена
подкрепа.
Констатация от междинната оценка: Във връзка с промените в Закона за
регионално развитие2, следва да се включат две нови точки в ОСРР:


мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа;



насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество.

Да

Изменено е и понятието за „район за целенасочена подкрепа“. В териториалния
обхват на район за целенасочена подкрепа се включват: 1. общините от четвърта и
пета категория; 2. общините от втора и трета категория при наличието на някоя от
следните географски характеристики: а) най-малко 50 на сто от територията на
общината е в планински район; б) най-малко 50 на сто от територията на общината
е в полупланински район; в) територията на общината е в пограничен район.
Източник: Доклад от извършена междинна оценка на Областната стратегия за регионално развитие 2014-2020 г.,
декември 2017 г.

Оценката посочва, че в 3 от 5 изисквания са настъпили промени, който изискват
изготвяне на Актуализиран документ за допълнение на ОСРР на област Благоевград. В
допълнение, към законовите изисквания, докладът за междинна оценка отправя и
препоръки за актуализация на следните части от стратегическия документ.
−

Актуализация на целите и приоритетите – целта е осигуряване на съответствие
с промените в националните секторни политики и вътрешната съгласуваност
между приоритетите и мерки. Необходимо е да бъде извършено предефиниране
и вътрешно преструктуриране на мерките;

−

Критерии за изпълнение на стратегията – целта е осигуряване на съответствие
между критериите за оценка и приоритети и мерки и определяне на базови и
целеви стойности на индикатори за наблюдение и оценка.

В изпълнение на дадените препоръки е разработен настоящия актуализиран документ
за изпълнение на Областната стратегия в регионално развитие, който я допълва 3. В

2

Обнародвани в бр. 15 на ДВ от 2016 г. в съдържанието на областните стратегии (чл. 12 ал. 3, т. 5 и 6)

3

Чл. 31, ал. 2 от ППЗРР

2017 г.
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структурно отношение настоящия документ следва залегналите логика в ОСРР на област
Благоевград, като включва единствено актуализираните части и две нови части в
изпълнение на ЗРР.
Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по реда
на изработване и приемане на областната стратегия за развитие (чл. 31, ал. 2 от ППЗРР).

III.

Актуализиран документ за допълнение на Областната стратегия за
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Одобрената стратегическа рамка на Областната стратегия за регионално развитие на
област Благоевград 2014-2020 г. включваше:


Визия;



5 стратегически цели;



5 приоритета към всяка отделна стратегическа цел;



Мерки за реализация.

Извършената междинна оценка на ОСРР на област Благоевград, констатира
необходимостта от предефиниране, вътрешно преструктуриране и описание в рамките на
заложените приоритети. Отчетено е дублиране в обхвата на приоритетите и мерките, което
води до затруднено отчитане на резултатите от изпълнението на стратегията за регионално
развитие.
Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград отговаря в
значителна степен на приоритетите на националната политика за регионално развитие. В
същото време, анализът на външната съгласуваност констатира, че са налични промени в
някой от националните секторни политики, влезли в сила след приемане на ОСРР на област
Благоевград. Оценката на съответствие показва, че следва да бъдат отразени промените в 4
сектора - „Бизнес среда“, „Туризъм“, „Администрация“, „Младежка политика“.
В тези аспекти, Областната стратегия за регионално развитие приета през месец юли
2013 г. не се нуждае от коренна промяна на логиката на интервенции и посоката на развитие
на региона. На база вече определените цели на приетите секторни политики и отчетените
слабости, целите и приоритетите за развитие на област Благоевград следва да се
преструктурират и прецизират като обхват. Целта е да бъде постигната по-висока степен на
яснота и се избегне дублиране на мерки в рамките на отделните приоритети и се осигури
съответствие с националните секторни политики.
2017 г.
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Актуализираната рамка е представена следващата част.
III.1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020
1. Визия за развитие
Визията, дефинирана в приетата Областна стратегия за регионално развитие на област
Благоевград е фокусирана върху развитие на социалния и икономически капацитет на
областта и ефективност в координацията и изпълнението на политики за постигане на
поставените цели и приоритети. Липсата на социални или икономически обстоятелства, в
съчетание с изразеното виждане на представителите различните местни администрации и
социално-икономическите партньори за дългосрочната и стратегическа посока за развитие
на областта, не предполага корекции по отношение на визията на района. С оглед на това,
промени и корекции във формулировката на визията не се извършват.
Визията на Област Благоевград за 2014 – 2020 година е дефинира като:

2. Цели и приоритети
Определените стратегически цели се запазват, тъй като продължават да бъдат актуални:
−

СЦ 1. „Развитие на конкурентоспособна и съвременна икономика базирана на
знанието и съвременните технологии, традициите и наличните ресурси“;
ВИЗИЯ:

Да се мобилизират съвместни усилия за развитие на област Благоевград като
съвременен, европейски, социално отговорен, екологичен и привлекателен регион за
обществен и икономически живот.
−

СЦ 2. „Цялостно повишаване качеството на живот на населението в област
Благоевград“;

−

СЦ 3. „Развитие на туризма, като стратегически отрасъл за областта, при
използване на наличните природни, културни, исторически и други ресурси“;

−

СЦ 4. „Развитие на международното и европейско сътрудничество, като фактор
за постигане на интегриран и качествен растеж, трансфер на добри практики и
подобряване

административно-стопанското

взаимодействие

в

регионален

мащаб“;
2017 г.
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СЦ 5. „Подобряване качеството на взаимодействие между администрацията,

−

бизнеса и гражданското общество, с цел постигане на по-добри резултати в
областите на интервенция“.
Запазва се връзката всеки един от приоритетите да бъде пряко подчинен на конкретната
стратегическа цел, като заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на
целите, доколкото съдържанието им има взаимно допълващ се характер.
Извършената актуализация е свързана с по-ясното определяне на обхвата на отделните
приоритети и мерки и обвързване с целите на националните секторни политики. В допълнение,
корекциите са насочени към избягване на дублирането между отделните мерки, като се търси
по-тясна допълняемост между отделните приоритети и мерки за развитие на областта.
Стратегическа цел 1. „Развитие на конкурентоспособна и съвременна икономика
базирана на знанието и съвременните технологии, традициите и наличните ресурси“
Приоритет 1. „Стимулиране на икономическото развитие“
Развитието на икономиката е основополагащ критерий за развитието на областта и има
ключова роля при създаването на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на
населението в региона. На лице са редица възможности за подобряване икономическите
показатели в отделните общини, в т.ч. привличане на чуждестранни инвеститори и подобряване
представянето на отделни сектори с традиции в област Благоевград. Областта е на една от
водещите позиции за икономическо развитие в страната, но към настоящия момент на лице са
и редица проблеми, които следва да намерят своето място в мерките за постигане на
формулираната цел и съответстващият на нея приоритет. Усилията в рамките на приоритета са
насочени към подобряване на конкурентоспособността на компаниите и създаване на
благоприятни условия за тяхното развитие и инвестиционна дейност.
Приоритетът запазва своята формулировка. Основните премени касаят:
−

Обхвата на предвидените мерки;

−

От приоритета отпада мярка 1.9 „Подпомагане развитие на младежта и тяхната
пазарна реализация“, тъй като е функционално свързан с част от мярка 2.1 към
Приоритет 2;

−

Мярка 1.3 и 1.4 са обединени в една мярка, насочена към развитие на горското
и селско стопанство и диверсификация на икономиката на селските райони.
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−

Допълнен е обхвата мярка 1.3. „Стимулиране прилагането на съвременни
технологии и иновации“ в съответствие „Иновационните стратегии за
интелигентна специализация“;

−

От обхвата на мярка „Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура“
отпадат задачите свързани с енергийната ефективност и административните
услуги, тъй като те са функционално свързани с мярка 1.1 и мярка 1.7;

−

Отразяване на целите на националната политика свързани със „Стратегията за
развитие на електронното управление в Р. България“ и „Иновационната
стратегия за интелигентна специализация“.

Обхватът на предвидените мерки по Приоритет 1. „Стимулиране на икономическото
развитие“ е представен по-долу:
Мярка 1.1. „Създаване на устойчива, качествена и привлекателна среда развитие на
бизнеса“
Обхват на мярката: Мярката има за цел да насърчи дейности благоприятстващи
развитието на бизнес инициативи и привличане на инвеститори. Това включва развитие на
електронното управление, изготвяне на кадастрални карти за стимулиране на инвестициите,
реализиране на публично-частни партньорства за изграждане и/или разширение на
производствени зони и центрове, подобряване на управление на човешките ресурси,
публични инвестиции в по-дребномащабна бизнес инфраструктура – бизнес зони и бизнес
инкубатори, пазари и др.

Мярка 1.2. „Стимулиране на предприемачеството и привличане на стратегически
инвеститори“
Обхват на мярката: До голяма степен, мярката е обвързана с предходната.
Създаването на привлекателни условия за привличане на инвеститорите е свързана с
осигуряване на устроени с публична инфраструктура имоти, които да спомогнат за
реализация на инвестиционните намерения на бизнеса. Мярката отчита и необходимостта от
провеждане на съвместни и целенасочени маркетингови за представяне на възможностите за
бизнес и създаване на положителен имидж на област Благоевград.
2017 г.
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В същото време, местните фирми и малките и средните предприятия имат важна роля
в икономиката на областта. Те също имат нужда от подкрепа и осигуряване на достъпни
търговски и производствени площи за развитие и инвестиции. Тази необходимост е особено
силна при нововъзникващи фирми, разполагащи с ограничен ресурс. В обхвата на мярката
попада и развитието на „социалното предприемачество“, което често се базира на публичночастно партньорство.
Мярка 1.3. „Стимулиране прилагането на съвременни технологии и иновации“
Обхват на мярката: Подобряване на конкурентоспособната на местния бизнес е
пряко свързано с технологично модернизирани, разширяване на производството и
внедряване на иновации в предприятията от областта. Мярката е насочена към поефективното използване на ресурсите, подобряване на качеството на произведената
продукция (стоки и услуги), постигане на устойчив растеж основан на знанието и иновациите
и внедряване на нови бизнес модели, основани на практиката.
В съответствие с ИСИС, основният акцент пада върху предприятия притежаващи
капацитет за интелигентна специализация в тематичните области - „Информатика и ИКТ“,
„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ и „Индустрия за здравословен
живот и биотехнологии“. За реализиране на основните задачи в областта на иновациите е
необходимо да бъда осигурена и връзка между бизнеса, университетите и научните
институции.

Мярка 1.4. „Развитие на селско и горско стопанство и диверсификация на икономиката
в селските райони“
Обхват на мярката: По – голяма част от областта попада в обхвата на действие на
ПРСР 2014-2020 г. В тази връзка мярката е насочена към стимулиране развитие на селското
и горско стопанство и разнообразяване на икономиката в селските райони. Мярката обхваща
инвестиции в обучение на земеделски производители, въвеждане на нови технологии и
процеси, модернизация на активите, развитие на биологичното земеделие, повишаване на
добавената стойност на продуктите, в т.ч. чрез изграждане на предприятия за преработка на
2017 г.
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земеделски продукти, развитие и поддръжка на полските пътища, подкрепа за стартиране и
развитие на малки стопанства и др.
Мярка 1.5. „Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура“
Обхват на мярката: Фокусът е поставен върху развитие и поддържане на
транспортната инфраструктура в област Благоевград. Поддържането на общинската пътна
мрежа, реконструкцията и рехабилитацията на пътищата от II-ри и III-ти клас, са сред
приоритетните проблеми на района. Критериите за приоритетност включват осигуряването
на подобрен достъп до туристически локализации, бизнес обекти и други важни за развитието
на района 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. Макар и с по-малка острота, потребността е повсеместна.
Мярка 1.6. „Развитие на сектор Енергетика”
Обхват на мярката: Акцентът е поставен върху енергийната ефективност и
инвестициите във ВЕИ. Енергийните характеристики на жилищните и публични сгради са
влошени, което освен всичко друго дава отражение и върху неефективното разходване на
ресурси. Именно поради тази причина, фокусът се поставя върху обновяване на тези сгради
и внедряване на мерки за енергийна ефективност.
Анализите показват, че в цялост, българската икономика се отличава с висока
енергийна ресурсуемкост, което се отразява върху нейната конкурентоспособност.
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в производствените процеси, в т. ч.
внедряване на оборудване с по-добри производствени и енергийни характеристики, ще
съдейства за подобряване на ресурсната ефективност и намаление на разходите. Това ще
съдейства за постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на
бизнеса в област Благоевград.
Мярка 1.7. „Въвеждане и развитие на практиките за клъстеризация и регионални
бизнес мрежи”
Обхват на мярката: Мярката обхваща създаване и институционализиране на нови
клъстери и бизнес мрежи в областта, изграждане и укрепване на административния и
управленски капацитет на новосформираните и съществуващите, развитие на продуктите и
услугите, разширяване на пазарните позиции и привличане на нови членове. В рамките на
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мярката попада и осигуряване на среда за разнообразяване на връзките между секторите
вътре в региона и извън него– съчетаване на наличния капацитет в района с този извън него.
Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата цел са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общинските
бюджети. За постигането на целта е необходимо привличане на частни ресурси на инвеститори
от страната и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на хомогенен вътрешен
растеж базиран на реинвестиции и концентрация на капитала генериран в рамките на областта.
Стратегическа цел 2. "Цялостно повишаване качеството на живот на населението в
област Благоевград"
Приоритет 2. "Подобряване качеството на живот в област Благоевград"

Основният фокус на целта е поставено към развитие на човешкия потенциал в областта
и подобряване на качеството на живот. В тази цел са вградени и част от поетите регионални
ангажименти по стратегия «Европа 2020». В рамките на приоритета могат да бъдат открити
няколко взаимосвързани елемента, които задават основата за идентификация и определяне на
мерките по стратегическата цел.
Управлението на растежа по устойчив начин изисква баланс между икономическото,
социалното и екологично развитие на територията на област Благоевград. Ангажиментът към
устойчивост е пряко свързан с изграждането на привлекателни, здравословни места за живеене,
работа и посещение в областта. Основните съображения включват развитие на градските и
селски райони за решаване на обществени и социални нужди, като се отчита влиянието на
елементите на физическата и околната среда, и специфичните нужди на хората в неравностойно
положение – малцинствени групи и хора с увреждания, живеещи в среда на относителна
обществена изолираност.
Приоритетът запазва своята формулировка. Основните премени касаят:
−

Обхватът на предвидените мерки;

−

В обхвата на мярка 2.1 „Подобряване качеството на живот чрез развитие на
човешкия потенциал“ е включена мярка 1.9 „Подпомагане развитие на младежта
и тяхната пазарна реализация“;

−

Предeфиниране

на

мярка

2.3

"Подобряване

и

диверсификация

на

институционална среда за предоставяне на социални услуги", като към нея е
2017 г.
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включена мярка 2.2. "Осигуряване на техническа и инженерна инфраструктура
за предоставяне на социални услуги". Промяната е продиктувана от логическата
обвързаност между двете мерки. Новото наименование на мярката е
„Подобряване и развитие на социалните услуги и образователната система“;
−

Отпадане

на

мярка

2.4

"Повишаване

качеството

на

обществена

и

административна среда", тъй като обхвата на мярката дублира задачи попадащи
в рамките на Мярка 1.1. "Създаване на устойчива, качествена и привлекателна
среда развитие на бизнеса" и Мярка 1.6. "Развитие на сектор Енергетика";
−

Мярка 2.5 „Опазване и развитие на природното, културно и историческо
наследство“ и мярка 2.6 „Екологично развитие и биоразнообразие“ са
обединени в обща мярка 2.3 "Опазване и възстановяване на околната среда и
съхраняване на културното и историческото наследство", тъй като имат сходен
обхват в частта опазвана на околната среда.

Актуализираният обхват на мерките в рамките на Приоритет 2 е представен по-долу.
Мярка 2.1. "Подобряване качеството на живот чрез развиване на човешкия потенциал"
Обхват на мярката: Мярката акцентира върху подобряване достъпа до заетост,
повишаване на компетенциите на заетите и безработни лица, насърчаване на социалното
включване и борба с бедността. В нейния обхват попадат дейности за насърчаване на
заетостта (в т.ч. младежка), подобряване на качеството на човешките ресурси чрез
професионални обучения (в т.ч. в областта на туризма), укрепване на връзките между
образователните институции и бизнеса за подготовката на кадри притежаващи нужните
умения и компетенции, улеснено посредничество и подкрепена мобилност за търсещите
работа и достъп до учене през целия живот. В допълнение ще се насърчават и дейности
свързани с развитие на доброволчеството сред младите хора.
Мярка 2.2. „Подобряване и развитие на социалните услуги и образователната система“
Обхват на мярката: Два елемента са включени в настоящата мярка – социални
дейности и образователната система.
Местните власти имат основна отговорност при предоставяне на социалните услуги
на територията на областта. В тази връзка, ще се следва последователна политика в тази
сфера, като стремежът ще бъде насочен към поддържане на предлаганите към момента услуги
и тяхното разширяване и създаване на нови, които да обхванат целеви групи непокрити до
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момента. Фокусът ще бъде насочен към създаване на мрежа от социални услуги в семейна
среда или в среда, близка до семейната, както и дейности по обучение, подготовка на кадри,
и други, подкрепящи основната дейност на институциите.
Образователният статус на населението има важно значение за развитие на
територията на област Благоевград. Подобряване на материално-техническата база, (в т.ч и
въвеждане на енергийно ефективни мерки), в детските градини и училищата са ключ към
подобряване на образователния статус на населението и последващата реализация на пазара
на труда. Подобряването единствено на материално-техническата база, не може да бъде
предпоставка за подобряване на знанията и уменията на учениците. Ето защо, инвестициите
в подобряване на компетенциите и уменията на педагогическия персонал ще бъдат
разглеждани, като допълнителен фактор спомагащ за задържане на децата и учениците в
образователната система.
Мярка 2.3. "Опазване и възстановяване на околната среда и съхраняване на културно
и историческо наследство"
Обхват на мярката: Опазването и подобряване на околната среда е ключов
компонент от качеството на средата за живот. Анализът показа, че общото състояние на
околната среда не се е влошило, като същевременно не е на лица съществено подобрение и
решаване на основните проблеми. Една основна задача в това направление е опазване и
поддържане на биоразнообразието на защитените територии, в т.ч. и културни ландшафти.
Културният живот е един от факторите за задържане на местното население.
Подкрепата за културното развитие подобрява качеството на живот на всички жители и гости,
генерира икономически ползи и засилва регионалната идентичност.
В обхвата на мярката попадат дейности насочени към:


запазване и устойчиво ползване на типовете природни местообитания на
биологичните видове на територията на областта;



възстановяване на нарушени терени и редуциране на източниците на замърсяване
на въздуха;



устойчиво управление на горите и борба с опустяването на земите;



управление на отпадъците, в т.ч. увеличаване достъпа до разделно събиране на
отпадъците;



2017 г.
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съхраняване и опазване на културно- историческото наследство;



интегриране на културата и културното наследство в рамките на населените места.

Мярка 2.4. "Развитие на възможности за спорт и отдих"
Обхват на мярката: Развитието на спортната инфраструктура е от съществено
значение за осигуряването на качествена жизнена среда, преодоляване на социалната
изолация и задържане на младите хора на територията на областта. В обхвата на мярката
попада изграждане/обновяване на спортни площадки, модернизиране и осъвременяването на
съществуващата спортна база в областта и изграждане на нови спортни съоръжения. За
реконструкция и поддръжка на по-големите спортни съоръжения ще се търси реализация и
на публично-частно партньорство. При изграждането и обновяването на спортната
инфраструктура следва да бъде осигурен и достъп на лица с увреждания, като бъдат
създадени и условия за ползване на съоръженията.
Мярка 2.5. "Развитие на здравеопазването в областта"
Обхват на мярката: Запазен е обхвата на мярката. Основните задачи в сферата на
здравеопазването са свързани с технологична модернизация и обновяване на здравните
заведения и подобряване на качеството на медицинско обслужване. В обхвата на мярката
попадат и дейности за насърчаване на здравословния начин.
Мярка 2.6. "Развитие на ВиК инфраструктурата"
Обхват на мярката: Отчетените потребности във ВиК сектора 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 района 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.
Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата цел са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общинските
бюджети.
Стратегическа цел 3. "Развитие на туризма, като стратегически отрасъл за областта,
при използване на наличните природни, културни, исторически и други ресурси"
2017 г.
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Туризмът е един от приоритетните сектори за развитие на всички общини от територията
на област Благоевград. Сред основните фактори, които допринасят за развитието на туризма са
качеството на природната среда, наличието на културно-исторически обекти, обособените
дестинации и традициите в сектора и разнообразния рекреационно-туристически потенциал.
Същевременно се отчита, че значителен потенциал за развитие на алтернативни форми
на туризъм стои неоползотворен. Недостатъчно оползотворен е термо-минерален ресурс на
района, практиките за спортен и селски туризъм и други. През последните години своя
обособена пазарна ниша оформя и поклонническия туризъм. Анализът констатира, че са налице
и редица слабости, сред които - силно изразената сезонност на утвърдените туристически
дестинации, необходимостта от подобряване на техническата инфраструктура за оказване на
туристическата услуга, липсата на качествена диверсификация на туристическия продукт за
областта като цяло и много други. Именно за това, туризмът и неговото развитие са изведени
като самостоятелен приоритет при разработване на стратегията за развитие на областта, а
мерките са ориентирани към подпомагане процеса на целенасочено интензивно и интегрирано
развитие.
Обхватът на приоритета се запазва, заедно с идентифицираните 4 мерки.


Мярка 3.1. „Реализиране на съвместна стратегическа и инвестиционна
програма за изграждане и развитие на туристически обекти в областта“;



Мярка 3.2. „Създаване и развитие на диверсифициран туристически
продукт в областта“;



Мярка 3.3. „Изпълнение на маркетингови дейности за популяризиране на
областта като туристическа дестинация“;



Мярка 3.4. „Създаване и развитие на интегриран туристически продукт“.

Единствените промени засягат 2 мерки с оглед осигуряване на съответствие със
Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030. Допълненият обхват на
двете мерки по Приоритет 3, е както следва:
Мярка 3.1. „Реализиране на съвместна стратегическа и инвестиционна програма за
изграждане и развитие на туристически обекти в областта“

2017 г.
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Разширен обхват: Към обхвата на мярката се включват и дейности свързани със
стимулиране на партньорството и

сътрудничеството между публичните власти

и

представителите на туристическата индустрия за реализиране на съвместни инициативи в
областта на туризма.
Мярка 3.2. „Създаване и развитие на диверсифициран туристически продукт в областта“
Разширен обхват:

Към обхвата на мярката се включват и дейности свързани с

осигуряване на безопасност и сигурност на потребителите на туристически услуги.
При останалите две мерки няма промяна в обхвата.
Основен източник за изпълнение на мерките по приоритета и стратегическата цел са
Структурните фондове на ЕС, ЕФРСР и средства от националния и общинските бюджети. За
постигането на целта е необходимо привличане на частни ресурси на инвеститори от страната
и чужбина, като следва да се наложат условия за генериране на хомогенен вътрешен растеж
базиран на реинвестиции и концентрация на капитала генериран в рамките на областта.

Стратегическа цел 4. "Развитие на международното и европейско сътрудничество,
като фактор за постигане на интегриран и качествен растеж, трансфер на добри
практики и подобряване административно-стопанското взаимодействие в
регионален мащаб"
Приоритет 4. "Европейско и международно сътрудничество"

Ще продължат усилията за изграждане на съвременни модели на трансгранично,
междурегионално и транснационално сътрудничество чрез:


Развитие на трансграничното сътрудничество за мобилизиране потенциала на
периферните

гранични

територии;

Планираният

ефект

на

социално,

икономическо и пространствено сближаване ще се постигне с дейности като
2017 г.
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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.;


Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество за изграждане
на «мостове» за трансфер на опит и добри практики от развитите райони на ЕС
към българските общини и областта. Ще се реализират многостранни проекти от
общ интерес в областта на опазването на околната среда, развитието на
транснационалните транспортни и комуникационни мрежи, намаляване на
опасностите от технологични и природни рискове, изграждане на мрежи за
трансфер на технологии и познания.

Няма промяна в обхвата на Приоритет 4. Включените мерки продължат да бъда
актуални, както следва:


Мярка

4.1.

„Стимулиране

на

трансграничното

и

международно

сътрудничество“;


Мярка 4.2. „Развитие на региона, като външна граница на ЕС. Осигуряване
на трансгранична сигурност и превенция на риска“;



Мярка 4.3. „Стимулиране на регионални и местни партньорства на
икономическо, социално и административно ниво“.

Планираните интервенции ще бъдат подпомогнати от програмите за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция
- България 2014-2020, както и набор от хоризонтални програми на ЕС, в рамките на които
допустими са бенефициентите от страни членки и асоциирани членки на ЕС. Потенциални
източни на финансиране на транснационални и междурегионални инициативи могат да се
търсят и чрез програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“
2014-2020, програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и
УРБАКТ ІІІ 2014-2020 и др.
Стратегическа цел 5. „Подобряване качеството на взаимодействие между
администрацията, бизнеса и гражданското общество, с цел постигане на по-добри
резултати в областите на интервенция“
Приоритет 5. „Координирано правене на политики“

2017 г.
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В рамките на тази стратегическа цел и представения чрез нея приоритет се акцентира на
два основни елемента от стратегическото развитие на област Благоевград.
 От една страна се цели повишаване ефективността на взаимодействие между
институциите бизнеса и гражданското общество в процеса на координирано правене на
политики, осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в
гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности
(Мярка 5.1) и развитие на междуобщинските партньорства за регионално развитие и
повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти, като базисен
компонент в стратегията за развитие през периода до 2020 година (Мярка 5.3).
Междуобщинските партньорства са вече практики с традиции в сферата на техническата
и екологичната инфраструктури, в туризма и други сфери на дейности с над общински
мащаби;
 Вторият компонент на стратегическата цел е насочен към мобилизация на
инструментариума на интегрираното планиране на ниво „град” в името на устойчивото
му развитие: рехабилитация на стари производствени зони, подобряване на жилищната
среда, благоустрояване на публичните пространства, подобряване на достъпа до
публични услуги (образование, здравеопазване), включително за хора с увреждания,
интегриран градски транспорт, газифициране, подобряване на улична инфраструктура и
др. Тези публично инициирани намеси, подкрепени от ПЧП, ще гарантират приноса на
всеки от визираните градове към националните ангажименти по стратегия „Европа
2020”. За селските райони, действията следва да са интегрирани и насочени към:
изграждане/обновяване на местна инфраструктура за достъп и инженерно осигуряване,
предлагане на основни първични услуги, обновяване и благоустрояване на селата.
Обхватът на Приоритет се запазва, заедно с идентифицираните 3 мерки.


Мярка 5.1. „Подобряване на взаимодействието и координацията при
правенето на политики между органите на държавна и местна власт,
структури на гражданското общество, бизнеса и отделните граждани“;



Мярка 5.2. „Стимулиране интегрираното селищно развитие, при отчитане
на

съществуващи

оси

„център-сателити”

и

балансирано

отчитане

интересите на големите и малките населени места“;

2017 г.
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Мярка 5.3. „Координация при усвояване на средствата от ЕС, на регионално
и местно равнище“.

Единствено обхвата на мярка 5.3 е разширен с оглед осигуряване на съответствие със
Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. Допълненият обхват
на мярката, е както следва:
Мярка 5.3. „Координация при усвояване на средствата от ЕС, на регионално и местно
равнище“
Разширен обхват: Към обхвата на мярката се включват и дейности свързани с
подобряване на професионалните компетенции на служителите на националните и местни
администрации на територията на област Благоевград.
Основните финансови инструменти за реализиране на стратегическата цели, приоритета
и заложените мерки се явяват ОП „Региони в растеж“, Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 и ОП «Добро управление» (ОПДУ).
Актуализираната концептуална рамка за визия и стратегически цели на Областната
стратегия за развитие на Област Благоевград следва да се разбира като комплексен инструмент,
логиката на който може да бъде представен нагледно чрез дървото на целите.

2017 г.
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III.2. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
НА СТРАТЕГИЯТА
В таблицата по-долу е представена актуализираната индикативна финансова таблица за
изпълнение на ОСРР на област Благоевград за периода 2018-2020 г. Нейната задача е да даде
ориентир относно необходимите финансови ресурси, въз основа на реалистични очаквания. Въз
основа на финансовото изпълнение до 2017 г. и проектите в процес на реализация е извършено
прецизиране на стойностите по приоритети и мерки. Основните източници на финансиране
включват:


Национално публично финансиране (държавен бюджет, общински бюджети,
национални програми и фондове и др.)



Средства от фондове на ЕС



Частни финансови ресурси



Международни донорски институции и организации и други финансови
инструменти;

Съгласно изготвения доклад за финансовото изпълнение на ОСРР показва, че за периода
2014-2017 г. за постигане на целите са привлечени приблизително 280 млн. лв. Преобладаващо
това са средства по Оперативните програми и ПРСР. Отчетено е изпълнение на проекти на обща
стойност близо 306 млн. лв., които са в процес на реализация. Въз основа на тази база и
очакванията за следващите години е извършена преоценка на необходимия финансов ресурс по
отделните приоритети и мерки. Под внимание е взет и факта, че сключени договори по проекти
в края на периода 2014-2020 (главно инфраструктурни проекти), ще приключат изпълнение
след 2020 г.
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ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

ПРИОРИТЕТ / МЯРКА

Приоритет 1. "Стимулиране на
икономическото развитие"
Мярка 1.1. "Създаване на
устойчива, качествена и
привлекателна среда развитие на
бизнеса"
Мярка 1.2. "Стимулиране на
предприемачеството и привличане
на стратегически инвеститори"
Мярка 1.3. "Стимулиране
прилагането на съвременни
технологии и иновации"
Мярка 1.4. „Развитие на селско и
горско стопанство и
диверсификация на икономиката в
селските райони“
Мярка 1.5. "Осигуряване на
техническа и инженерна
инфраструктура"
Мярка 1.6. "Развитие на сектор
Енергетика"
Мярка 1.7. "Въвеждане и развитие
на практиките за клъстеризация и
регионални бизнес мрежи"

Относителен
дял %

Обща
оценка

Участие на ЕС
Общо

Национално обществено
финансиране

ЧАСТЕН СЕКТОР

От
Публ. БюджеОтносителен
Относителен
Относителен
Обща
фондовете
ти и други общ.
дял %
дял %
дял %
стойност
на ЕС
фондове

ДРУГИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

Относителен
дял %

Обща
стойност

57,08%

488,9348

446,35

47,4%

231,90

44%

214,45

8%

37,93

1%

4,65

0,6%

5,33

4,45

68,9%

3,67

15%

0,78

7,1%

0,38

9,4%

0,50

2,3%

20,09

9,81

41,2%

8,29

8%

1,52

43,4%

8,72

7,8%

1,56

1,1%

9,02

4,01

38,4%

3,47

6%

0,54

31,2%

2,81

24,4%

2,20

10,9%

92,98

88,00

84,2%

78,27

10%

9,73

5,4%

4,98

0,0%

0,00

16,2%

138,46

138,46

73,8%

102,14

26%

36,32

0,0%

0,00

0,0%

0,00

25,4%

217,27

198,72

15,5%

33,69

76%

165,04

8,5%

18,38

0,1%

0,17

0,7%

5,78

2,90

41,0%

2,37

9%

0,53

46,0%

2,66

3,8%

0,22

24
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ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

ПРИОРИТЕТ / МЯРКА

Приоритет 2. "Подобряване
качеството на живот"
Мярка 2.1. "Подобряване
качеството на живот чрез развиване
на човешкия потенциал"
Мярка 2.2. „Подобряване и
развитие на социалните услуги и
образователната система“
Мярка 2.3. "Опазване и
възстановяване на околната среда и
съхраняване на културно и
историческо наследство"
Мярка 2.4. "Развитие на
възможности за спорт и отдих"
Мярка 2.5. "Развитие на
здравеопазването в областта"
Мярка 2.6. "Развитие на ВиК
инфраструктурата"
Приоритет 3. "Развитие на
туризма"
Мярка 3.1. "Реализиране на
съвместна стратегическа и
инвестиционна програма за
изграждане и развитие на
туристически обекти в областта"

2017 г.

Относителен
дял %

Обща
оценка

Участие на ЕС
Общо

Национално обществено
финансиране

ЧАСТЕН СЕКТОР

От
Публ. БюджеОтносителен
Относителен
Относителен
Обща
фондовете
ти и други общ.
дял %
дял %
дял %
стойност
на ЕС
фондове

ДРУГИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

Относителен
дял %

Обща
стойност

34,7%

297,20

294,24

68,5%

203,54

30,5%

90,70

0,1%

0,19

0,9%

2,78

2,2%

19,01

18,83

83,0%

15,79

16,0%

3,04

1,0%

0,19

0,0%

0,00

7,4%

63,81

63,81

74,1%

47,26

25,9%

16,55

0,0%

0,00

0,0%

0,00

6,2%

52,75

49,97

79,1%

41,70

15,7%

8,27

0,0%

0,00

5,3%

2,78

2,9%

24,75

24,75

47,3%

11,71

52,7%

13,04

0,0%

0,00

0,0%

0,00

1,9%

15,98

15,98

82,0%

13,10

18,0%

2,88

0,0%

0,00

0,0%

0,00

14,1%

120,89

120,89

61,2%

73,98

38,8%

46,92

0,0%

0,00

0,0%

0,00

2,78%

23,78

22,83

77%

18,29

19%

4,55

2%

0,38

2%

0,56

0,9%

7,79

7,79

86,0%

6,70

14,0%

1,09

0,0%

0,00

0,0%

0,00
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ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

ПРИОРИТЕТ / МЯРКА

Мярка 3.2. "Създаване и развитие
на диверсифициран туристически
продукт в областта"
Мярка 3.3. "Изпълнение на
маркетингови дейности за
популяризиране на областта като
туристическа дестинация"
Мярка 3.4. "Създаване и развитие
на интегрирани туристически"
Приоритет 4. "Европейско и
международно сътрудничество"
Мярка 4.1. "Стимулиране на
трансграничното и международно
сътрудничество"
Мярка 4.2. "Развитие на региона,
като външна граница на ЕС.
Осигуряване на трансгранична
сигурност и превенция на риска"
Мярка 4.3. "Стимулиране на
регионални и местни партньорства
на икономическо, социално и
административно ниво"

2017 г.

Относителен
дял %

Обща
оценка

Участие на ЕС
Общо

Национално обществено
финансиране

ЧАСТЕН СЕКТОР

От
Публ. БюджеОтносителен
Относителен
Относителен
Обща
фондовете
ти и други общ.
дял %
дял %
дял %
стойност
на ЕС
фондове

ДРУГИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

Относителен
дял %

Обща
стойност

0,9%

8,08

7,69

73,1%

5,90

22,2%

1,79

4,8%

0,38

0,0%

0,00

0,7%

6,21

5,65

72,2%

4,48

18,8%

1,16

0,0%

0,00

9,0%

0,56

0,2%

1,70

1,70

70,6%

1,20

29,4%

0,50

0,0%

0,00

0,0%

0,00

1,89%

16,20

15,70

72,4%

11,73

24,5%

3,98

0,0%

0,00

3,1%

0,50

1,0%

8,23

7,73

79,8%

6,565

14,1%

1,16

0,0%

0,000

6,1%

0,50

0,7%

5,59

5,59

56,3%

3,147

43,7%

2,45

0,0%

0,000

0,0%

0,00

0,3%

2,38

2,38

84,6%

2,014

15,4%

0,37

0,0%

0,0%

0,00
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ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР

ПРИОРИТЕТ / МЯРКА

Приоритет 5. "Координирано
правене на политики"
Мярка 5.1. "Подобряване на
взаимодействието и координацията
при правенето на политики между
органите на държавна и местна
власт, структури на гражданското
общество, бизнеса и отделните
граждани"
Мярка 5.2. "Стимулиране
интегрираното селищно развитие,
при отчитане на съществуващи оси
„център-сателити” и балансирано
отчитане интересите на големите и
малките населени места"
Мярка 5.3."Координация при
усвояване на средствата от ЕС, на
регионално и местно равнище"
ОБЩО

2017 г.

Относителен
дял %

3,55%

Обща
оценка

30,44

Участие на ЕС
Общо

30,44

Национално обществено
финансиране

ЧАСТЕН СЕКТОР

От
Публ. БюджеОтносителен
Относителен
Относителен
Обща
фондовете
ти и други общ.
дял %
дял %
дял %
стойност
на ЕС
фондове
81%

24,72

19%

5,72

0%

0,00

ДРУГИ ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ

Относителен
дял %

0%

Обща
стойност

0,00

0,20%

1,71

1,71

85,66%

1,461

14,34%

0,24

0,00%

0,000

0,00%

0,000

2,91%

24,91

24,91

80,25%

19,994

19,75%

4,92

0,00%

0,000

0,00%

0,000

0,45%

3,82

3,82

85,56%

3,269

14,44%

0,55

0,00%

0,000

0,00%

0,000

856,56

809,56

57,2%

490,18

37,3%

319,39

4,5%

38,50

1,0%

8,49
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III.3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА
Актуализацията в настоящата част отразява промените в ЗРР от 23 февруари 2016 г4.,
засягащи обхвата и понятието за Районите за целенасочена подкрепа (РЦП).
Новите законови разпоредби посочват, че на територията на районите на ниво 3 могат да се
обособят райони за целенасочена подкрепа от държавата. Те обхващат територията на една или
повече съседни общини с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски
характеристики. Районите се явяват териториална основа за концентрация на ресурсите за
намаляване на вътрешно регионалните различия в степента на развитие на отделните общини и
за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие. Новият подход за
определяне на териториалния обхват на РЦП се определя, като се отчитат категориите на
общините по реда на Закона за административно-териториалното устройство на Република
България (ЗАТУРБ) и техните географски характеристики по данни на Българската академия на
науките.
В териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа се включват:
1. общините от четвърта и пета категория;
2. общините от втора и трета категория при наличието на някоя от следните географски
характеристики:
−

най-малко 50 на сто от територията на общината е в планински район5;

−

най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински район6;

−

територията на общината е в пограничен район7.

Въз основа на новите критерии за оценка на териториалния обхват на районите за
целенасочена подкрепа е извършена преоценка. Промененият обхват е представен в следващата
таблица при спазване на изискванията на закона:

изм. и доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016 г.
"Планински район" е територия във височинния пояс с долна граница 700 м надморска височина.
6 "Полупланински район" е територия във височинния пояс с долна граница 500 м и горна граница под 700 м надморска
височина и наклон на склона най-малко 8 градуса или територия под 500 м надморска височина и наклон на склона най-малко
8 градуса, локална амплитуда на релефа най-малко 100 м или климатичен контраст, равен или над 35 на сто.
7 "Пограничен район" обхваща административни единици от ниво община, за чиито територии се отчита съвпадение на част
от административните им граници с държавната граница.
4
5
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Таблица 2 – Определяне на Районите за целенасочена подкрепа в област Благоевград
Критерий 1
Община в област
Благоевград

Община Банско
Община Белица
Община Благоевград
Община Гоце Делчев
Община Гърмен
Община Кресна
Община Петрич
Община Разлог
Община Сандански
Община Сатовча
Община Симитли
Община Струмяни
Община Хаджидимово
Община Якоруда

Критерий 2

Категория
най-малко 50 на сто от
Общините от
община
територията на общината е в
четвърта и пета
по ЗАТУРБ
планински или полупланински
категория
райно
3
4
1
2
4
3
2
2
2
4
3
4
4
4

територията на
общината е в
пограничен район

РЦП

3
1
3

3
3
3
3

Изискванията на критерия са покрити
Общини 2 и 3 категория
Изискванията на критерия не са покрити

Извършената оценка показва, че единствено община Благоевград не може да бъде
причислена към район за целенасочена подкрепа. Съгласно критериите, всички останали
общини на територията на област Благоевград покриват изискванията за оказване на
целенасочена подкрепа.
III.4. МЕРКИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ В РАЙОНИТЕ ЗА
ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА
В края на 2015 г. е разработена „Целенасочена инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа
на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните,
планинските и полупланинските слабо развити райони“8. Програмата поставя фокус върху
изостанали в социално-икономическото си развитие и географски необлагодетелствани територии.
Тя е разработена във връзка с чл. 5, ал. 3 от ЗРР, съгласно който „Обособените райони за
целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на
вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на
целите на държавната политика за регионално развитие“. Поставената цел за повишаване на
заетостта на населението и привличането на инвестиции в икономически изоставащите райони в
страната ще планира да бъде реализирана чрез целенасочената намеса на държавата се подпомагат
8

Източник: МРРБ, http://www.mrrb.government.bg/bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/proekti-na-dokumenti/

2017 г.
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изоставащите райони за преодоляване на ключови проблеми.
Програмата условно е съвкупност от 4 подпрограми, обхващащи географски райони,
характеризиращи се със специфични проблеми и значими потребности, както и специфични ресурси
и потенциал за развитие. От територията на област Благоевград в ЦИП попадат – 10 общини, в две
подпрограми, както следва:


Подпрограма „Родопи“ – включва 4 общини от територията на област Благоевград –
Белица, Гърмен, Сатовча и Якоруда.



Подпрограма „Други слабо развити погранични, планински и полупланински слабо
развити райони“ – включва 6 общини на територията на област Благоевград – Кресна,
Петрич, Разлог, Симитли, Струмяни и Хаджидимово;

Извън програмата остават 4 общини, като три от тях (Банско, Сандански и Гоце Делчев)
покриват изискванията на чл. 6 от ЗРР и попадат сред общините за целенасочена подкрепа.
Единствено община Благоевград не покрива изискванията на закона за определянето и като район
за целенасочена подкрепа.
Съгласно критериите дефинирани в ЗРР, 13 от 14–те общини в областта попадат в обхвата на
РЦП. Поради тази причина, мерките предвидените в Част II. „ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020“ на Областната стратегия за
регионално развитие са съотносими и към районите за целенасочена подкрепа на територията на
област Благоевград.
Основните средства за подкрепа на общините се очаква да дойде по линия на Държавния
бюджет, Оперативните програми 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. Следва да се отбележи, че към
момента липсват и механизми за приоритизиране на проекти, подадени от общини, посочени като
райони за целенасочена подкрепа, в рамките на критериите за оценка по проекти по Оперативните
програми. Такива механизми са посочени единствено за общините и предприятията от
Северозападен район.

НАСОКИ

III.5.

И

МЕРКИ

ЗА

РАЗВИТИЕ

НА

ТЕРИТОРИАЛНОТО

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Мерките за развитие на териториалното сътрудничество са залегнали в рамките на
Приоритет 4 „Европейско и международно сътрудничество“ и частично по Приоритет 5
„Координирано правене на политики“, които третира различни нива на взаимодействие:

2017 г.



Трансгранично и транснационално сътрудничество; и



Вътрешно национално и регионално партньорство.

31

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на
област Благоевград 2014-2020 г.

Индиректно, териториалното сътрудничество е обхванато и от другите приоритети,
доколко заложените мерки попадат в обхвата на финансиращите програми.
От извършения анализ, най – голямо значение за област Благоевград имат програмите
за трансграничност сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 и
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. По тези две програми в процес на реализация
са общо над 45 проекта, които се очаква да имат значим принос към изпълнение на
поставените цели.
Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - бивша югославска
република Македония за 2014 - 2020 г. се финансира от ЕС със средства по Инструмента за
предприсъединителна помощ. Основният акцент на програмата е върху мерки за
смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в решаването на въпроси
свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, устойчиво използване
на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на риска на трансгранично
ниво. Основният фокус на програмата също е поставен върху опазването на природното и
културното наследство в региона. Програмата има 4 приоритетни оси, като по 3 от тях се
финансират проекти (инвестиционни и проекти от типа “меки мерки“): Околна среда,
Туризъм и Конкурентоспособност. През 2018 г. се очаква програмата да обяви покана за
набиране на нови проектни предложения по отделните приоритети.
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 20142020 се финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Нейният фокус е поставен върху европейската стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.
По програмата се финансират проекти по четири приоритетни оси:


„Конкурентен и иновативен трансграничен регион“;



„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“;



„Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“;



„Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“.

През 2018-2019 г. се очаква по програмата да бъдат набирани нови проектни
предложения, като потенциалните бенефициенти могат да кандидатства с проекти в
рамките на мерките по първите 4 приоритета от ОСРР на област Благоевград.
Към момента, слабо използвани или неизползвани остават други програми за
териториално сътрудничество между, които:
2017 г.
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Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“
2014-2020. Целта на програмата е използване на споделените териториални
предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и
сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на
балканско-средиземноморския

регион.

Програмата

създава

условия

за

партньорство в осъществяването на дейности за подобряване и насърчаване на
сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с
приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.


Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 20142020 си поставя за цел подобряване на изпълнението на политиките и програмите
за регионално развитие, основно програмите по цел“ Инвестиции за растеж и
работни места“ и, когато е уместно, програмите по цел „Европейско
териториално сътрудничество“, чрез насърчаване на обмена на опит и
усвояването на политики между участници с регионално значение.



УРБАКТ ІІІ 2014-2020 цели обмяната на опит и познания между Европейските
местни власти (градове) в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие
(без пилотни проекти). Финансират се три типа дейности - Транснационален
обмен чрез три различни типа мрежи: Дейности по изграждане на капацитет и
Дейности по капитализация и разпространяване. Програмата е подходяща за
общини с градски центрове за разработване на решения на основни градски
проблеми и предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и
екологични решения.

III.6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
За наблюдението и оценката на ОСРР на област Благоевград, системата от индикатори е
обновена съгласно препоръките дадени в междинна оценка. Основните слабости, които бяха
констатирани бяха свързани с липсата на базови и целеви стойности и необходимостта от
осигуряване на съгласуваност между индикатори, приоритети и мерки. С цел да се осигури
възможност за проследяване на напредъка и оценка на резултатите, докладът препоръчва
опростяване на системата чрез намаляване на броя индикатори и използване предимно
индикатори за резултат и общи индикатори.
Отчитайки дадените препоръки, актуализираните индикаторите за наблюдение и оценка на
изпълнението са посочени в матрица на индикаторите съгласно одобрените методическите
2017 г.
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указания9. Всеки изведен индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация,
периодичността на събирането на информация, базовата и целева стойност.

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022),
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински
планове за развитие (2014-2020), Одобрени със заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г.на Министъра на регионалното развитие
и благоустройствотоСофия, 2011 г.
9

2017 г.
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Наименование на индикатора

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

Стратегическа цел 1. "Развитие на конкурентоспособна и съвременна икономика базирана на знанието и съвременните технологии,
традициите и наличните ресурси"
Приоритет 1. "Стимулиране на икономическото развитие"

Мярка 1.1. "Създаване на
устойчива, качествена и
привлекателна среда
развитие на бизнеса"

Администрации въвели цялостен
електронен обмен на документи с
бизнеса и гражданите

Брой

Общински администрации

Един път в
периода

0

14

%

АГКК

Един път в
периода

13,80%

14,90%

млн. лв

ИСУН

Един път в
периода

0

4,5

Брой

ИСУН

Годишно

0

20

Брой

ИСУН

Един път в
периода

0

10

Индикатор за резултат
Дял на територията с кадастрално
покритие
Индикатор за резултат

Мярка 1.2. "Стимулиране на
предприемачеството и
привличане на стратегически
инвеститори"

Частни инвестиции, допълващи
публичната подкрепа за
предприятията
Общ индикатор
Брой предприятия, получаващи
подкрепа чрез публично
финансиране
Общ индикатор

Мярка 1.3. "Стимулиране
прилагането на съвременни
технологии и иновации"

Брой реализирани проекти за
разработване и/или внедряване на
иновации
Индикатор за продукт
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Мярка 1.4. „Развитие на
селско и горско стопанство и
диверсификация на
икономиката в селските
райони“

Целева
стойност
(2020 г.)

Мярка

Източник на информация

Брой

Един път в
периода

0

175

Индикатор за продукт

ДФ „Земеделие“, ПРСР,
Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове,
МИГ/ВОМР

Брой реализирани проекти за
диверсификация на икономиката в
селските райони

ДФ „Земеделие“, ПРСР,
Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове

Един път в
периода

0

32

Наименование на индикатора

Брой реализирани проекти в
областта на селското и горското
стопанство

Брой

Индикатор за продукт

Обща дължина на новопостроените
пътища, в т.ч. от Трансевропейската
транспортна мрежа (ТЕN-Т)
Мярка 1.6. "Осигуряване на
техническа и инженерна
инфраструктура"

Базова
стойност

Период на
отчитане

МИГ/ВОМР

Км

ИСУН, АПИ, Годишни доклади
за изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

0

12

км

ИСУН, АПИ, Годишни доклади
за изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

0

230

kWh

ИСУН, Отчети за изпълнение на
програмите за енергийна
ефективност

0

8 697 736

Общ индикатор
Обща дължина на
реконструираните или подобрени
пътища, в т.ч. от Трансевропейската
транспортна мрежа (ТЕN-Т)
Общ индикатор

Мярка 1.7. "Развитие на
сектор Енергетика"

2017 г.

Намаление на енергийното
потребление в обществените сгради
Общ индикатор

Един път в
периода
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Наименование на индикатора
Реализирани енергийни спестявания
в предприятията в резултат от
изпълнените проекти
Индикатор за резултат
Реализирани енергийни спестявания
в многофамилни жилища резултат
от изпълнените проекти
Индикатор за резултат
Намаляване на парниковите газове
Общи индикатор

Мярка 1.8. "Въвеждане и
развитие на практиките за
клъстеризация и регионални
бизнес мрежи"

Брой клъстери – регионални,
локални и местни

Целева
стойност
(2020 г.)

Мярка

Източник на информация

kWh

ИСУН, Отчети за изпълнение на
програмите за енергийна
ефективност

Един път в
периода

0

10 068 545

kWh

ИСУН, Отчети за изпълнение на
програмите за енергийна
ефективност

Един път в
периода

0

148 667 289

Екв. тона
СО2

ИСУН, Отчети за изпълнение на
програмите за енергийна
ефективност

0

3 100

Брой

ИСУН, ТГС програми, БТПП

Един път в
периода

0

4

Брой

ИСУН, ТГС програми, БТПП

Един път в
периода

0

3

0

120

Индикатор за продукт
Брой институционализирани бизнес
мрежи и бизнес обединения

Базова
стойност

Период на
отчитане

Индикатор за продукт

Един път в
периода

Стратегическа цел 2. "Цялостно повишаване качеството на живот на населението в област Благоевград"
Приоритет 2. "Подобряване качеството на живот"
Мярка 2.1. "Подобряване
качеството на живот чрез

2017 г.

Участие в проекти за насърчаване
на равенството между половете,

Брой
лица

АЗ/ДБТ, ИСУН, НПО

Един път в
периода
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка
развиване на човешкия
потенциал"

Наименование на индикатора

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

Брой
лица

АЗ/ДБТ, ИСУН, НПО

Един път в
периода

0

650

Брой
лица

АЗ/ДБТ, ИСУН, НПО

Един път в
периода

0

250

равните възможности, борбата с
бедноста и социалното включване
Общ индикатор
Участие в съвместни инициативи за
местна заетост и професионално
обучение (вкл. квалификация и
преквалификация)
Общ индикатор
Участие в образователни и
обучителни схеми за подпомагане
на младежката заетост,
възможностите за образование и
особено висше и професионално
образование
Общ индикатор

Потребители получаващи социални
услуги в общността
Индикатор за резултат
Мярка 2.2. „Подобряване и
развитие на социалните
услуги и образователната
система“

Разкрити нови социални услуги
Индикатор за продукт
Капацитет на подпомаганите
образователни услуги и грижи за
децата

2017 г.

Брой
лица

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

1635

1800

брой

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

0

10

брой

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

0

7500
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Наименование на индикатора

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

0

350

Общ индикатор
Деца, ученици и младежи от
маргинализирани общности
(включително роми), участващи в
мерки за образователна интеграция
и реинтеграция

брой

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

Индикатор за продукт

Площ на естествените
местообитания с подобрен статус

ха

ИСУН, РИОСВ

Един път в
периода

0

29

ха

ИСУН, РИОСВ

Един път в
периода

0

10

Тонове
годишно

ИСУН, РИОСВ

Един път в
периода

0

40 036

брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

53

брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

30

Общ индикатор

Мярка 2.3. "Опазване и
възстановяване на околната
среда и съхраняване на
културно и историческо
наследство"

Обща площ на рекултивираните
терени
Общ индикатор
Намаляване на количеството
отпадъци, предвидени за
депониране
Индикатор за резултат
Обновени/рехабилитирани обекти
на културното наследство
Индикатор за продукт
Брой подпомогнати спортни обекти
Индикатор за продукт

2017 г.
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка
Мярка 2.4. "Развитие на
възможности за спорт и
отдих"

Мярка 2.5. "Развитие на
здравеопазването в областта"

Наименование на индикатора

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

10

Брой
легла

ИСУН, НСИ

Един път в
периода

0

450

Брой
лица

ВиК Благоевград, ИСУН

Един път в
периода

0

52 000

Еквивале
нт
жители

ВиК Благоевград, ИСУН

Един път в
периода

0

92 000

63,16

60,27

Брой изградени обекти за спорт и
отдих с пълен достъп на лица със
специални потребности
Индикатор за продукт

Капацитет на подпомогнатите
здравни услуги
Общ индикатор

Допълнителен брой лица/ дял от
населението с подобрено
водоснабдяване
Общ индикатор
Мярка 2.6. "Развитие на ВиК
инфраструктурата"

Допълнителен брой население
(жители) с подобрено третиране на
отпадъчните води
Общ индикатор
Намаление на загубите на вода във
водоснабдителната мрежа, база
63,16% (2013 г.)

%

ВиК Благоевград, ИСУН

Един път в
периода

Общ индикатор

Стратегическа цел 3. "Развитие на туризма, като стратегически отрасъл за областта, при използване на наличните природни, културни,
исторически и други ресурси"
2017 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.
Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Наименование на индикатора

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

Брой

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

0

7

брой

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

Брой

ИСУН, НСИ, Общински
администрации

Един път в
периода

0

35

Брой

ИСУН, Годишни доклади за
изпълнение на общинските
планове, частен сектор

Един път в
периода

0

18

брой

Общински администрации,
Министерство на туризма ИСУН

Един път в
периода

0

22

брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове,
Министерство на туризма ИСУН

Един път в
периода

0

35

Мярка

Източник на информация

Приоритет 3. "Развитие на туризма"
Мярка 3.1. "Реализиране на
съвместна стратегическа и
инвестиционна програма за
изграждане и развитие на
туристически обекти в
областта"

Брой съвместни стратегически
програми за развитие на туризма
Индикатор за продукт
Брой новоизградени и/или обновени
туристически обекти
Индикатор за продукт

Новоизградена леглова база
Мярка 3.2. "Създаване и
развитие на диверсифициран
туристически продукт в
областта"

Мярка 3.3. "Изпълнение на
маркетингови дейности за
популяризиране на областта
като туристическа
дестинация"

Индикатор за резултат
Брой нови туристически услуги
Индикатор за продукт

Реализирани съвместни
маркетингови дейности за
популяризиране на областта, като
туристическа дестинация (брой)
Индикатор за продукт
Участие в международни
туристически изложения/панаири,
на които областта е представена
Индикатор за продукт

2017 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.
Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Мярка 3.4. "Създаване и
развитие на интегрирани
туристически"

Наименование на индикатора

Брой реализирани проекти
Индикатор за продукт

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

0

8

Стратегическа цел 4. "Развитие на международното и европейско сътрудничество, като фактор за постигане на интегриран и качествен
растеж, трансфер на добри практики и подобряване административно-стопанското взаимодействие в регионален мащаб"
Приоритет 4. "Европейско и международно сътрудничество"
Брой разработени и изпълнени
проекти, подпомагащи
реализацията на макро-регионални
(вкл. за водни басейни) стратегии

Брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

Брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

22

Брой
лица

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

120

брой

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

7

0

17

Общ индикатор

Мярка 4.1. "Стимулиране на
трансграничното и
международно
сътрудничество"

Брой проекти за междурегионално и
транснационално сътрудничество,
повишаващи ефективността на
политиката на сближаване
Общ индикатор
Участие в инициативи за
трансгранична трудова мобилност
(брой лица)
Общ индикатор
Участие в проекти за насърчаване
на равенството между половете,

2017 г.
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Наименование на индикатора

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева
стойност
(2020 г.)

Базова
стойност

равните възможности и социалното
включване с трансграничен
характер (брой)
Общ индикатор

Брой проекти за осигуряване на
трансгранична сигурност и
превенция на риска
Мярка 4.2. "Развитие на
региона, като външна
граница на ЕС. Осигуряване
на транс-гранична сигурност
и превенция на риска"

2017 г.

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

9

Брой
жителит
е

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН,
НСИ

Един път в
периода

0

42 000

Брой
жителит
е

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН,
НСИ

Един път в
периода

0

4 326

брой

Общински администрации,
частен и неправителствен
сектор, ИСУН

Един път в
периода

0

12

Общ индикатор
Население, ползващо се от мерки за
защита от наводнения
Общ индикатор
Население, ползващо се от мерки за
защита от пожари и други мерки за
превенция на риска
Общ индикатор

Мярка 4.3. "Стимулиране на
регионални и местни
партньорства на
икономическо, социално и
административно ниво"

брой

Брой проекти за развитие на
регионални и местни партньорства
административни/ икономически/
социални)
Индикатор за продукт

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.
Стратегическа цел /
Приоритет / мярка

Наименование на индикатора

Мярка

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност
(2020 г.)

Стратегическа цел 5. "Подобряване качеството на взаимодействие между администрацията, бизнеса и гражданското общество, с цел
постигане на по-добри резултати в областите на интервенция"
Приоритет 5. "Координирано правене на политики"
Мярка 5.1. "Подобряване на
взаимодействието и
координацията при
правенето на политики
между органите на държавна
и местна власт, структури на
гражданското общество,
бизнеса и отделните
граждани"

Мярка 5.2. "Стимулиране
интегрираното селищно
развитие, при отчитане на
съществуващи оси „центърсателити” и балансирано
отчитане интересите на

2017 г.

Брой проекти, насърчаващи правнонормативното и административното
сътрудничество и сътрудничеството
между гражданите и институциите

бр

Общински администрации

Един път в
периода

0

15

Общ индикатор

Нови публични пространства в
градските зони

Кв. м

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН

Един път в
периода

0

153 000

Кв м

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН,
НСИ

Един път в
периода

0

54 020

Общ индикатор
Нова жилищна площ в градските
зони
Общ индикатор
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Стратегическа цел /
Приоритет / мярка
големите и малките населени
места"

Наименование на индикатора
Обща дължина на новопостроени
и/или реконструирани/подобрени
улични мрежи в населените места

Мярка

Мярка 5.3."Координация при
усвояване на средствата от
ЕС, на регионално и местно
равнище"

Един път в
периода

0

35

брой

НСИ, ИСУН, Годишни доклади
за изпълнение на общинските
планове

Един път в
периода

0

86 973

Брой

ИСУН, ПРСР, Програми за
трансгранично,
междурегионално и
транснационално
сътрудничество

Годишно

0

750

Брой

Общински администрации,
ИСУН

Един път в
периода

0

3 100

Индикатор за продукт
Служители с подобрена
квалификация и компетенция
Индикатор за продукт

2017 г.

Целева
стойност
(2020 г.)

Годишни доклади за изпълнение
на общинските планове, ИСУН,
ПРСР

Индикатор за резултат

Брой проекти финансирани от
фондовете на ЕС в областта

Базова
стойност

км

Индикатор за продукт
Население ползващо се от
подобрени жизнена среда

Източник на информация

Период на
отчитане

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие
на област Благоевград 2014-2020 г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АПИ

Агенция пътна инфраструктура

БТПП

Българска търговско – промишлена палата

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ВОМР

Водено от общностите местно развитие

ДФ

Държевен фонд

ЕС

Европейски съюз

ЕФРСР

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЗАТУРБ

Закон за административно-териториалното устройство на република българия

ЗЗР

Закон за регионалното развитие

ИКТ

Информационно – комуникационни технологии

ИСИС

Иновационна стратегия за интелигентна специализация

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

МИГ

Местна инициативна група

НСИ

Национален статистически институт

ОПРР

Оперативна програма „Региони в растеж“

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление“

ОСРР

Областна стратегия за регионално развитие

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионално развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧП

Публично-частни партньорства

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РЦП

Район за целенасочена подкрепа

СЦ

Стратегическа цел

2017 г.

46

