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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регионалният план за развитие на Югозападен район (РПР на ЮЗР) от ниво 

21 за периода 2007-2013 г.е стратегически документ, част от интегрираната система за 

планиране на регионално и местно ниво в България, който отчита предвижданията на 

Националната стратегия за регионално развитие и секторните приоритети и инвестици-

онните намерения на другите структуроопределящи политики за района. Основната му 

задача е да определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Югозападния 

район за 7-годишен период, насочени към устойчиво и балансирано социално-

икономическо развитие и преодоляване на съществуващите вътрешнорегионални раз-

личия, като се отчитат специфичните характеристики и потенциал на района. 

Настоящият Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния 

план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г. е разрабо-

тен във връзка с изискванията на чл.22, ал.2 на Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие. Докладът е част от регламентираната в законодателството сис-

тема за наблюдение и оценка на регионалното развитие и осигурява информация за из-

пълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.), по-

конкретно относно: 

• постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регио-

нално развитие за периода 2007-2009 г.; 

• оценка за съответствието на стратегията за развитие на ЮЗР с контекста на 

настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС; 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финан-

сови ресурси за постигане на целите на РПР на ЮЗР; 

• препоръки относно изпълнението на РПР на ЮЗР до края на периода на 

действието му, вкл. за необходимостта от промени; 

• обобщена оценка за ефективността на действията на компетентните органи 

във връзка с изпълнението на РПР на ЮЗР и предложения за подобряване 

ефективността на работата им, вкл. по отношение прилагането на принципи-

те за партньорство и публичност; 

                                                 
1 Решение № 1016 на Министерския съвет от 30 декември 2005 г. за приемане на Регионален план за развитие на Югозападния 
район за планиране за периода 2007-2013 г. 
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• препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за периода след 2013 г. 

Докладът за резултатите от междинната оценка на РПР на ЮЗР е изработен, като 

са използвани резултатите от изработената през м.ноември 2010 г. Междинна оценка 

за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен 

район и Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за 

развитие на Югозападен район (2007-2013 г.), изготвен през 2010 г. Междинната 

оценка е изготвена съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното 

развитие2 от независим консултантски екип на агенция СТРАТЕГМА ООД. Годишният 

доклад е разработен от Териториалното звено на Министерство на регионалното разви-

тие и благоустройството в Югозападен район в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правил-

ника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

Отчетен е териториалният обхват на Югозападен район, който за разлика от 

останалите пет района от ниво 2, остава непроменен в рамките на разглеждания период 

и включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София област и област 

София. 

При изготвянето на Доклада е обработена и анализирана актуална статистическа 

информация на Националния статистически институт и ЕВРОСТАТ за периода от 

2004 до 2009 г.  

За мерките, свързани с политиката за регионално развитие, реализирани със сред-

ства от държавния бюджет и от бюджетите на общините в периода 2005-2009 г. липсва 

систематизирана информация, която да позволява отчитане на приноса им за реализа-

цията на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР. Невъзможността тази информация да 

бъде събрана, анализирана и систематизирана за кратко време е причина тя да не бъде 

отчетена при подготвянето на междинната оценка за изпълнението на РПР на ЮЗР в 

настоящия междинен доклад. В тази връзка е налице необходимост от създаване и под-

държане на единна информационна база данни за изпълнени мерки/проекти, чието реа-

лизиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средст-

ва от други донори. 

Съгласно разпоредбите на чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за ре-

гионалното развитие Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за раз-

                                                 
2 Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 
16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г. 
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витие 2007-2013 г. на Югозападен район е обсъдена и одобрена на заседание на Реги-

оналния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17 март 2011 г. На-

правените по време на заседанието на РСР бележки и препоръки са отразени в съдър-

жанието на проекта на Доклада, който се внася за обсъждане и приемане от Министер-

ския съвет. 
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II. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА РПР 
НА ЮЗР 

1. Рамка за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР 

Визията, определена в РПР на ЮЗР е Утвърждаване на водещата позиция на 

Югозападния район за планиране в социално-икономическото развитие на Репуб-

лика България и превръщане на град София в един от най-привлекателните ико-

номически и културни центрове в Югоизточна Европа. 

РПР на ЮЗР определя три стратегически цели за развитието на района, конкре-

тизирани чрез четири приоритета. 

графика 1. Взаимовръзки между целите и приоритетите на РПР на ЮЗР  

 

Анализиран е потенциалът и напредъкът по всички стратегически цели и приори-

тети на РПР на ЮЗР, като за оценяването му са използвани експертно формулирани 

оценки в зависимост от степента на изпълнение: висок потенциал за изпълнение, от-

носително висок потенциал за изпълнение, задоволителен потенциал за изпълне-

ние, значителен напредък, напредък, известен напредък. Избраният подход на качес-

твено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в сравнителен 

план за степента на изпълнение на приоритетите и целите на РПР на ЮЗР. За сравни-

телна оценка спрямо средните нива на развитие в ЕС, както и за отчитане на вътрешно-

регионалните различия са анализирани ключови индикатори като БВП на глава от на-

селението, коефициент на заетост, коефициент на безработица, средна годишна 

заплата на наетите лица, произведена продукция на глава от населението и др. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
Постигане на устойчив 

икономически растеж, чрез 
развитие на 

конкурентноспособна 
диверсифицирана регионална 

 

ПРИОРИТЕТ 1 
Повишаване 
конкурентоспособността 
на регионалната 
икономика 
ПРИОРИТЕТ 2 
Развитие на 
транспортната и 
инженерно-техническата 
инфраструктура 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 
Намаляване на 

вътрешнорегионалните различия 
и укрепване на връзките между 

градските центрове 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 
Икономическо и социално 
сближаване с останалите 

региони в ЕС 

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 
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При оценяване степента на напредък по целите и приоритетите на РПР е отчетен при-

носът на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохези-

онния фонд, както и на предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА.  

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЗР, степента 

на постигане на целите, както и ефективността на използваните ресурси е изготвена на 

база аналитично определено съответствие между целите на РПР на ЮЗР и приоритети-

те на НСРР, а след това е направено съотнасяне към приоритетните оси на оперативни-

те програми по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. 

За мерките, свързани с политиката за регионално развитие, реализирани със сред-

ства от държавния бюджет и от бюджетите на общините в периода 2005-2009 г. липсва 

систематизирана информация, която да позволява отчитане на приноса им за реализа-

цията на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР. Невъзможността тази информация да 

бъде събрана, анализирана и систематизирана за кратко време е причина тя да не бъде 

отчетена при подготвянето на междинната оценка за изпълнението на РПР на ЮЗР в 

настоящия междинен доклад. В тази връзка е налице необходимост от създаване и под-

държане на единна информационна база данни за изпълнени мерки/проекти, чието реа-

лизиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средст-

ва от други донори. 

В РПР на ЮЗР са определени индикативните финансови ресурси за изпълнение на 

плана за периода 2007-2013 г. в размер на 1 051,1 млн. лв. 3, като от структурните инс-

трументи на ЕС, е предвиден принос само от Европейския фонд за регионално раз-

витие, в размер на 712,5 млн. лв. за целия програмен период. При извършване на меж-

динната оценка е взет предвид и приносът на останалите структурни инструменти по 

политиката за сближаване – Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, 

програмите ФАР и ИСПА в рамките на съответните оперативните програми и 

предпсисъединителни инструменти. 

                                                 
3 Индикативните ресурси са определени при териториалния обхват на ЮЗР към 2005 г.  
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2. Икономическо и социално развитие на ЮЗР  

ЮЗР се развива с по-бързи и устойчиви темпове в сравнение с останалите райони 

от ниво 2 и заема водещо място по почти всички основни показатели на социално-

икономическото развитие. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между сто-

личния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, 

между областните градове и другите общини в областите. Наличието на вътрешнореги-

онални различия налага по-активно прилагане на инструменти за социално-

икономическо сближаване в рамките на района. 

Социалното и икономическото развитие на ЮЗР през периода 2007-2009 г. се ха-

рактеризира с положителна промяна на ключовите индикатори. Това се дължи основно 

на общата динамика на развитието на страната до 2008 г., изразяваща се в нарастване 

на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. Последните данни на Евростат на ниво 

региони NUTS 2 от 2008 г. сочат нарастване на БВП на ЮЗР на глава от населението 

спрямо средните нива за ЕС до 73% (за 2007 г.- 67%). Към момента Югозападния ра-

йон е най-интензивноразвиващият се български регион, тъй като останалите райони в 

страната са със стойности между 28% и 37%. Това дава основание да се очаква, че при 

запазване на настоящата динамика на икономическо развитие в периода до 2020 г. ра-

йонът може да достигне до средните европейски нива по показател БВП на глава от на-

селението. 

Световната финансова и икономическа криза предизвика спад на БВП на Бълга-

рия за 2009 г., с 5,5% на годишна база. Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 

2009 г., не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЗР. Об-

щата перспектива за развитието на ЮЗР за периода до 2013 г. е за възстановяване на 

нивата на растеж през 2011 г.  

 За периода 2004-2009 г. стойностите на коефициента на заетост на население-

то на 15 и повече навършени години в ЮЗР се повишават и за 2009 г. са над средните за 

страната и средните за ЕС-27 – 56,5%. Коефициентът на безработица за района за 

същия период намалява като през 2009 г. достига малко над 4% - значително под сред-

ните нива за България и за ЕС-27. 
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графика 2. БВП на глава от населението за ЮЗР, 
България и ЕС 27, 2004-2008 г., [в евро] 

графика 3. Коефициент на заетост на населението 
на 15 и повече навършени години за 
ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. 

  
графика 4. Коефициент на безработица за ЮЗР, 

България и ЕС 27, 2004-2009 г. 
графика 5. Динамика на доходите на населението 

за ЮЗР, спрямо средното за страната, 
2004-2008 г.  

  

графика 6. Средна годишна заплата на наетите 
лица по трудово и служебно 
правоотношение в ЮЗР, 2004-2008 г., 
[лева] 

графика 7. Използване на интернет в ЮЗР и 
средни стойности за страната, 2004-
2008 г.  
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За оценка на вътрешнорегионалните различия са анализирани следните инди-

катори на ниво област (ниво 3) за ЮЗР: 

¬ Произведена продукция на глава от населението, като заместващ индика-

тор на индикатора БВП на човек от населението, с оглед актуалност на дан-

ните на ниво област; 

¬ Коефициент на заетост; 

¬ Коефициент на безработица; 

¬ Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотно-

шение. 

 
графика 8. Произведена продукция на глава от 

населението за ЮЗР, по области, 2004-
2008 г., [хил. лв.]  

графика 9. Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за 
ЮЗР, по области, 2004-2008 г. 

  
графика 10. Коефициент на безработица за ЮЗР, по 

области, 2004-2008 г. 
графика 11. Средна годишна заплата на наетите по 

трудово и служебно правоотношение за 
ЮЗР, по области, 2004-2008 г. 
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За периода 2004-2008 г. не се наблюдава значим напредък в преодоляването на 

вътрешнорегионалните различия в ЮЗР. Положителна тенденция се наблюдава само по 

отношение на безработицата, при която разликите между отделните области от Юго-

западния район намаляват. Коефициентът на безработицата на населението на 15 и 

повече навършени години в Югозападния район за периода е по-нисък спрямо средните 

нива за страната, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 2,9% (4,1% за 

2009г.). Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2009 г. се отчитат 

известни отклонения от средното равнище за района, като областите Благоевград, Со-

фия (столица) и Софийска са под средното ниво за района, област Перник е над средно-

то за района, но под средното за страната, а област Кюстендил е областта с най-висока 

безработица в района – 8,6%. 

 Вътрешнорегионалните различия по отношение на произведената продукция 

на глава от населението, заетостта и размера на средна годишна заплата на нае-

тите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават в различна степен 

в рамките на периода 2004-2008г. По отношение на произведената продукция на глава 

от населението различията се увеличават значително като варират между 40 хил.лв. 

за област София (столица) и 6 хил.лв. за област Кюстендил за 2008 г. Средната стой-

ност за района за същата година е около 29 хил.лв.  

Различията, касаещи коефициента на заетост също се увеличават, макар и в 

по-малка степен. Коефициентът на заетост на населението 15 и 64 г. в Югозападния ра-

йон през 2008 г. е 71,0% (70,4% за 2009 г.), което е по-високо в сравнение със средния 

коефициент на заетост за страната (64% през 2008 г. и 62,6% за 2009 г.). Най-висок ко-

ефициент на заетост за 2009 г. се отчита в област София (столица) – 73%, следвана от 

област Софийска (67,9%) и област Благоевград (67,8%) а с по-ниски показатели са об-

ластите Перник (62,4%) и Кюстендил (61,5%).  

Размерът на средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служеб-

но правоотношение се характеризира с увеличаващи се разлики на вътрешнорегионал-

но ниво в годините от 2004 г. до 2009 г. За целия район средната заплата за 2009 г. е 

8977 лв., като най-висока е стойността за област София (столица) – 9913 лв., следвана 

от област Софийска – 7026 лв., а областите Перник, Благоевград, Кюстендил са със сто-

йности под средните за страната – около 5500 лв. 
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3. Напредък по изпълнението на целите и приоритетите за РПР на ЮЗР до 

2009 г. 

Визията и главната цел, определени в РПР на ЮЗР остават актуални. Рамката на 

стратегическите цели и определените приоритети, като цяло съответстват на проб-

лемите и нуждите на ЮЗР. Същевременно е необходимо по-ясно обвързване между це-

лите и приоритетите на РПР на ЮЗР, с тези, определени в Националната стратегия за 

регионално развитие и оперативните програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. Програма-

та за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарст-

во“, конкретно адресиране и диференциране на мерките спрямо спецификата на ЮЗР, 

както и определяне на механизъм за осигуряване на средства от държавния бюджет за 

изпълнението на РПР на ЮЗР. 

Изпълнението на Стратегическа цел 1 „Постигане на устойчив икономически 

растеж чрез развитие на конкурентоспособна диверсифицирана регионална ико-

номика” е свързано с прилагане на мерки за насърчаването на икономическата актив-

ност на бизнеса и привличането на инвестиции и подобряването на бизнес-

инфраструктурата. Стратегическа цел 1 се реализира чрез мерки по: 

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на регионалната иконо-

мика; 

Приоритет 2: Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфрас-

труктура. 

Голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен, като 

някои от индикаторите дори надхвърлят индикативните стойности, определени в РПР 

на ЮЗР. Стойностите на показателите, характеризиращи промените в икономическото 

състояние на ЮЗР (БВП на човек от населението, БДС, преки чуждестранни инвести-

ции) показват изпреварващ ръст спрямо останалите райони. Важно е да се отбележи, че 

тази тенденция се наблюдава в резултат на силната концентрация на дейности в сто-

личния град, който се утвърждава като важен икономически център в макрорегионален 

план. В ЮЗР се отчита и най-висок относителен дял на извършени разходи за научно-

изследователска и развойна дейност (НИРД), което е показателно за иновативния капа-

цитет и научния потенциал на района.  
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Потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 1 може да бъде определен 

като задоволителен с оглед очерталата се положителна тенденция за реализация 

на мерките по Приоритет 1 и Приоритет 2. 

За изпълнението на Приоритет 1 от РПР на ЮЗР в най-значителна степен допри-

насят проектите и дейностите, изпълнявани по Оперативна програма „Конкурентос-

пособност”. Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в 

страната реализират най-голяма активност по тази оперативна програма към края на 

2010 г. 

По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за създаването и комерсиализацията на 

иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на ОП 

„Конкурентоспособност” към 01.06.2011 г. общата стойност на договорените или прик-

лючили проекти за Югозападен район възлиза на 7 287 714 лв., като бенефициенти са 

15 предприятия от област София. 

По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в 

предприятията” общата стойност на договорените или приключили проекти за Юго-

западен район възлиза на 187 582 916 лв., в т.ч.: 

 10 предприятия с адрес на регистрация в област Кюстендил с обща стойност 8 973 

172 лв.; 

 9 предприятия с адрес на регистрация в област Перник с обща стойност 3 382 674 

лв.; 

 25 предприятия с адрес на регистрация в област Благоевград с обща стойност 15 228 

303 лв.; 

 22 предприятия с адрес на регистрация в област Софийска с обща стойност 21 865 

198 лв. 

 175 предприятия с адрес на регистрация в област София с обща стойност 138 133 

569 лв.  

 

 По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свър-

заната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” 

към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват 2 проекта – с бе-

нефициенти община Разлог и община Етрополе на обща стойност 3,521 млн.лв. 
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По отношение изпълнението на мерките по Приоритет 2 се наблюдава ограничен 

напредък за периода 2007-2009 г. поради забавянето в подготовката и изпълнението на 

инфраструктурни проекти в транспортния и екологичния сектор в предходните години 

и спецификата на тези проекти, чието изпълнение се извършва за период от няколко 

години. Реален напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след 

приключването на отделните проекти в периода 2011 – 2015 г.  

Приоритет 2 от РПР на ЮЗР се изпълнява в най-значителна степен посредством 

Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Околна среда”. 

От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно зна-

чение, които се предвижда да бъдат реализирани по Оперативна програма „Транс-

порт” на територията на Югозападен район, към 01.06.2011 г., в процес на строителст-

во е един - Разширение на софийското метро. Проектът е разделен на 2 етапа:  

 Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Не-

деля” – бул. „Черни връх” на обща стойност 247,146 млн. евро (от които 185,19 млн. 

евро безвъзмездна помощ по Оперативната програма и 61,95 млн. евро финансиране от 

Столична община). Официалното начало на изпълнението на този етап е в началото на 

2009 г., а предвидения срок за завършване – есента на 2012 г. Към началото на 2011 г. 

напредъкът по физическото изпълнение на строително-монтажните дейности е 51% 

(50% по график), а по финансовото изпълнение – 48%. 

 Етап 2 се състои от 2 лота: 

ЛОТ 1 – участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда”; 

ЛОТ 2 – участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул.”Цариградско 

шосе” 

Периодът за изпълнение на Етап 2 е 2010–2012 г. Общият размер на инвестициите 

е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от 

Столична община). Реалното изпълнение на договорираните работи по Етап 2 към мо-

мента е в размер на 50% (заложени по график – 47%).  

По ОП „Транспорт” се изпълнява и проект  „Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Кня-

жево – ЦГЧ – бул. Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. До-
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говорът с избрания изпълнител по проекта влезе в сила на 01.11.2010 г. и е с продължи-

телност 30 месеца. 

 

Другите големи инфраструктурни проекти в Югозападния район, които се пла-

нира да получат финансиране по ОП „Транспорт” през настоящия програмен период се 

намират на различен етап от подготовка и реализиране, както следва: 

    Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (с индикативна стойност 324,37 

млн. евро) – избрани са изпълнители на строителството на участък „Септември – Плов-

див”. Участъкът е разделен на 3 обособени позиции, като всеки от изпълнителите ще 

изпълнява различен лот. Очаква се договорите за изпълнение на 3-те лота да бъдат на 

обща стойност 157 860 млн.лв. и да предвиждат завършване на участъка до края на 

2013 г. Осъществяването на другите две отсечки по цялостния проект - от София до 

Елин Пелин и от Елин Пелин до Септември предстои, като за последната се очаква да 

бъде отложена за следващия програмен период; 

 Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман (с индикативна стойност 59,29 

млн. евро) и Модернизация на ж.п. линията Видин-София (с индикативна стойност 

50 млн. евро); тези два проекта са в начален етап на подготовка и съществува вероят-

ност да не стартират през настоящия програмен период; 

 Доизграждане на автомагистрала „Струма” – отсечки „Долна Диканя-

Дупница”, „Дупница-Благоевград” и „Сандански-Кулата” (с обща дължина 77 км и 

обща индикативна стойност 250 млн. евро). През м.март 2011 г. бе открита тръжната 

процедура за строителство на лот 1 „Долна Диканя-Дупница”, която следва да приклю-

чи през юни-юли 2011 г. Скоро се очаква да стартира и процедура за избор на изпълни-

тел на лот 4 „Сандански-Кулата”. По ОП „Транспорт” се изпълнява проект „Изготвя-

не на технически проект на обект АМ „Струма” Лот 2, участък „Дупница-

Благоевград” на стойност 3 млн. лв., подписан на 23.09.2010 г. 4-тата отсечка от трасе-

то на магистралата – лот 3 „Благоевград-Сандански” се планира да бъде реализирана 

през следващия програмен период 2014-2020 г.; 

 Изграждане на връзка на автомагистрала „Хемус” със софийски околовръс-

тен път - автомагистрален участък с дължина 8,5 км с индикативна стойност 32 млн. 

евро – тръжната процедура бе открита в края на м.март 2011 г. и се очаква да завърши 

през м.юни/юли 2011 г.; 
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 Модернизация на участък от път I-1/Е-79 „Враца-Ботевград” - модернизация 

на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и 

Ботевград с индикативна стойност  85 млн. евро – към момента няма индикации за го-

товност за стартиране на тръжна процедура; 

 Строителство на интермодален терминал в гр. София (с индикативна стой-

ност 25,9 млн. евро). Проектът е в начална степен на подготовка. През есента на 2009 г. 

е сключен договор между Управляващия орган (УО) на ОП ”Транспорт” и Национална 

компания „Железопътна инфраструктура” за Проект „Техническа помощ за подго-

товка на проект: „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” - фаза 1”. 

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 500 000 лв. 

и дейностите по него включват подготовка и посредничество при отчуждителни проце-

дури на имоти, както и изготвяне на документация за преценка на необходимостта от 

извършване на ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) и ОС (оценка за 

съответствие) на проекта.  

 

На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин” – първата изцяло 

завършена магистрала в България с еврофинансиране. Общите разходи за реализацията 

й възлизат на 185 млн. евро, от които 75% по програма ИСПА и 25% национално съфи-

насиране. Магистралата е с дължина 19 км и свързва околовръстния път на София при 

жк. „Люлин” с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Новата ма-

гистрала ще разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и 

Е-871 към Македония, както и ще облекчи интензивния трафик в района на Владая. 

 

По подприоритет 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Опе-

ративна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на вто-

рокласни и третокласни пътища в Югозападния район към 01.06.2011 г. се изпълняват 

три проекта: 

 Лот 14 - Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник и на път III-6204 Овчарци – 

Сапарева баня на обща стойност 6,93 млн. лв. и срок на изпълнение 08.10.2009 г.-

08.10.2011 г.; 

 Лот 15 - Рехабилитация на път III-181 Софийски околовръстен път-с.Ковачевци 

(община Ковачевци, област Перник) на обща стойност 9,78 млн. лв и срок на изпълне-

ние 08.10.2009 г.-08.10.2011 г.; 
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 През 2010 г. бе сключен договор за Лот 31 -  Рехабилитация и реконструкция на 

път IІ-18 Софийски околовръстен път- Южна дъга и пътна връзка №2 на пътен възел 

Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез. Общата дължина на 

отсечката е 3,582 км. Проектът е на стойност 33,95 млн.лв. и следва да бъде завършен 

през м.ноември 2011 г.  

 

По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна 

мрежа в Югозападния район по ОПРР към момента е договорено финансиране на 7 

проекта в общините Костинброд, Гоце Делчев, Перник, Дупница, Благоевград, Сандан-

ски и Самоков. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 28,86 млн. лв. 6 

от проектите вече са финализирани, а проектът за реконструкция и рехабилитация на 

извънрегулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница е временно спрян. 

Основните дейности по проектите са свързани с подобряване на пътната настилка на 

общинската пътна мрежа, осигуряване на нормалната й експлоатация, ремонт и изг-

раждане на нови отводнителни съоръжения, както и повишаване на безопасността на 

движение по пътищата и улесняване на придвижването между населените места. Пред-

видена е и изпълнена нова пътна сигнализация и маркировка.  

 

В рамките на проект „Транзитни пътища IV” в ЮЗР са рехабилитирани учас-

тъци по път Е-79 „Даскалова-Дупница”, по път I-8 „Калотина-София” и по II-81 „Со-

фия-Костинброд”, по I-6 „Кюстендил-Перник” и „Пирдоп-Карлово”, както и участък от 

II-17 „Ботевград-АМ Хемус”. 

 

По проект „Транзитни пътища V” на Европейската инвестиционна банка 

на територията на ЮЗР се осъществява ремонт на второкласният път ІІ-62- Кюстен-

дил-Дупница-Самоков, като участъкът Кюстендил-Дупница е в строителство, а за вто-

рата част процедурата е стартирала – Лот 23 А Път II-62 Кюстендил обходен път – Ду-

пница, Път I-1 Дупница обходен път (на стойност 36 027 192 лв.) и Лот 23 Б – реконст-

рукция и рехабилитация на Път ІІ-62 Дупница – Самоков и Път III 181 Ковачевци – 

Поповяне (на стойност 34 807 645 лв.) 

 



Доклад за резултатите от междинната оценка на 

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2, 2007-2009 Г.  
 

 16

По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран от 

Световна банка, на територията на Югозападен район се осъществяват следните про-

екти: 

- ЛОТ 4 - Път І-6 София - Пирдоп с обща дължина 55.396 км.- срок на изпълнение 

24 месеца от 05.10.2009 г.; 

- ЛОТ 8 - Път ІІІ-198  Гоце Делчев - село Пирин, Петрич - ГКПП – Македония, с 

обща дължина 62.894 км. – срок на изпълнение 24 месеца от март 2010 г. 

 

Около 80% от контрактуваните към 01.06.2011 г. проекти по ОП „Околна среда” 

с място на изпълнение на територията на Югозападния район са за техническа помощ 

за подготовка на инвестиционни проекти по оперативни оси „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” и „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с 

над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски 

агломерационни ареали” (Техническа помощ по ос „Отпадъци” – 6 договора на обща 

стойност 3,670 млн. лв. и Техническа помощ по ос „Води” – 30 договора на обща 

стойност 31,785 млн. лв.) Следва да се отбележи, че по техническа помощ по ос 

„Отпадъци” 2 проекта са приключени – „Подготовка на инвестиционен проект 

Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник” и „Подготовка на 

инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. 

Долни Богров”. Останалите 4 проекта, които са в процес на изпълнение са на общините 

Разлог, Кочериново, Пирдоп и Сандански и следва да приключат към края на 2011 г. От 

30-те контрактувани проекта по техническа помощ по ос „Води” 2 проекта са 

приключени - „Подготовка на инвестиционен проект за Канализационна и 

водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи 

колектори – с. Нови Хан, община Елин Пелин” и „Техническа помощ за подготовка на 

интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”; 8 проекта са 

прекратени; 20 проекта са в етап на изпълнение – за общините Якоруда, Бобов дол, 

Ботевград, Годеч, Драгоман, Дупница, Земен, Копривщица, Благоевград (2 проекта), 

Долна баня, Кюстендил, Сандански, Своге, Симитли (2 проекта), Трън, Костинброд, 

Столична община, Рила. 
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По подприоритет „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и раз-

витие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 

е.ж.” на приоритетна ос „Води” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение са 

два проекта: 

- „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструкту-

ра за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,2 млн. лв. и срок на изпъл-

нение до края на 2014 г.; 

- „Интегриран воден проект за град Радомир” на обща стойност 79,84 млн. лв., кой-

то следва да бъде завършен до края на 2015 г. 

 

  Реализират се и 3 инвестиционни проекта по подприоритетна ос „Подобряване 

и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Те са следните: 

 Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в 

кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”, както и изграждане на нова и по-

добряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 

IV микрорайон на гр. Благоевград (на стойност 21,459 млн.лв., срок на приключване – 

15.01.2012 г.); през октомври 2010 г. е пусната в експлоатация канално-помпена стан-

ция в гр. Благоевград и е приключило реконструирането на близо 14 км водопровод и 

13 км канализация. 

 Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча 

купел” на Столична община (на стойност 12,814 млн. лв., срок на приключване – 

15.04.2012 г.); през април 2011 г. е пуснат в експлоатация 1 главен канализационен ко-

лектор и построена над 3 км ВиК мрежа в района. 

 Канализация на гр. Перник (на стойност 35 млн.лв., срок на приключване - 

15.04.2012 г.) – общият брой на жителите, предвидени за включване в градската кана-

лизационна мрежа възлиза на 41 177. 

 

Със средства по програма ИСПА в периода 2009-2011 г. е реализиран „Интег-

риран проект за водния цикъл на град Кюстендил” на стойност 21,2 млн. евро, като 

75% са от ЕС и 25% от националния бюджет. Проектът включва пълна реконструкция и 

модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструк-

ция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градс-

ката пречиствателна станция за питейни води – гр. Кюстендил, рехабилитация на най-



Доклад за резултатите от междинната оценка на 

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2, 2007-2009 Г.  
 

 18

износените части на водоснабдителната мрежа с обща дължина 50,7 км и рехабилита-

ция на най-износените части от канализационната мрежа с дължина 3,8 км. Официал-

ната церемония по откриване на обектите по проекта се състоя на 17.05.2011 г. в гр. 

Кюстендил. 

 

Един инвестиционен проект на територията на Югозападен район се изпълня-

ва по приоритетна ос „Отпадъци” на ОП „Околна среда” – „Изграждане на регио-

нална система за управление на отпадъците в регион Ботевград”. Проектът е с общ бю-

джет от 17,5 млн. лв. и е с период на изпълнение 23.11.2010 г. – 23.06.2013 г. 

 

Съществен проблем за района е липсата на капацитет на сметищата за депони-

ране и съхраняване на отпадъците в София. Предстои изграждането на ново сметище и 

завод за преработка на битовите отпадъци на столицата. Проектът за „Изграждане на 

интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на 

Столична община” е на обща стойност 359 435 408 млн. лв., като 256 млн. лв. са за-

ложени по ОП „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Сто-

лична община със заем от Европейската инвестиционна банка.  На 19 април 2010 г. 

приключи оценката на национално ниво (от МОСВ) на проекта и той бе изпратен за 

оценка в Европейската комисия, като предстои решение на ЕК по отношение на първа-

та фаза на проекта. За изграждането на интегрираната система за управление на отпа-

дъците на Столична община, допустими за финансиране дейности са проектиране и 

строителство на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, на депо 

за неопасни отпадъци и инсталация за компостиране, както и на довеждащата техни-

ческа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в сис-

темата. Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпа-

дъци с 60%. 

 

Стратегическа цел 2 „Намаляване на вътрешнорегионалните различия и 

укрепване на връзките между градските центрове” на РПР на ЮЗР предвижда из-

пълнението на мерки по отношение развитието на човешките ресурси и подобряване на 

условията на живот в населените места. Стратегическа цел 2 се реализира чрез мерки 

по Приоритет 3: Подобряване на качествата на жизнената среда в населените мес-

та и условията на живот. 
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Индикаторите, характеризиращи социалното развитие за периода 2004-2008 г. 

представят съществуващата трайна тенденция за ЮЗР за нарастване на заетостта чрез 

коефициентите на икономическа активност и заетост, намаляване на безработицата до 

около 3% и продължаващо увеличаване на средния доход на лице от домакинството, 

макар и с по-нисък темп на нарастване в сравнение с предходни години. 

Мерките по Стратегическа цел 2 са в процес на изпълнение. Реализираният на-

предък и подготовката на проекти, свързани с градското възстановяване и развитието 

на човешките ресурси, с обновлението на градския транспорт и опазването на култур-

но-историческото наследство, определят наличието на относително висок потенциал 

за изпълнение на Стратегическа цел 2 в рамките на програмния период до 2013 г. 

Приоритет 3 на РПР на ЮЗР се реализира в най-голяма степен посредством про-

екти, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 

Оперативна програма „Регионално развитие”. 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към 01.06.2011 г. 

на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти: 

 По подприоритетна ос 1.1. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на тру-

да”, общата стойност на договорените проекти е както следва: 

- за Софийска област – 85 643 лв. 

- за София област – 250 364 214 лв. 

 По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица”, 

общата стойност на договорените проекти е както следва: 

- за област Кюстендил – 687 263 лв. 

- за област Перник – 280 868 лв. 

- за област Благоевград – 262 796 лв. 

- за Софийска област – 1 238 797 лв. 

- за област София – 15 662 208 лв. 

 По подприоритетна ос 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за 

образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”, общата стой-

ност на договорените проекти е както следва: 

- за област Кюстендил – 143 065 лв. 

- за област Перник – 214 267 лв. 

- за област Благоевград – 342 242 лв. 



Доклад за резултатите от междинната оценка на 

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ОТ НИВО 2, 2007-2009 Г.  
 

 20

- за Софийска област – 116 838 лв. 

- за област София – 11 968 355 лв. 

 По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в не-

равностойно положение”, общата стойност на договорените проекти е както следва: 

- за област Кюстендил – 169 450 лв. 

- за област Благоевград – 249 791 лв. 

- за Софийска област – 65 796 лв. 

- за област София – 727 161 лв. 

 По подприоритетна ос 4.2. „Децата и младежта в образованието и общество-

то”, общата стойност на договорените проекти е както следва: 

- за област Кюстендил – 669 457 лв. 

- за област Перник – 167 532 лв. 

- за област Благоевград – 1 175 790 лв. 

- за Софийска област – 1 000 569 лв. 

- за област София – 7 833 303 лв. 

 По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, общата стой-

ност на договорените проекти е както следва: 

- за област Кюстендил – 873 736 лв. 

- за област Благоевград – 1 216 111 лв. 

- за Софийска област – 179 108 лв. 

- за област София – 1 099 075 лв. 

 По подприоритетна ос 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изк-

лючване и преодоляване на неговите последици”, общата стойност на договорените 

проекти е както следва: 

- за област Кюстендил – 1 242 495 лв. 

- за област Перник – 1 724 853 

- за област Благоевград – 2 623 982 лв. 

- за Софийска област – 2 140 578 лв. 

- за област София – 3 878 133 лв. 

 

По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна прог-

рама „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район 

се изпълняват следните проекти: 
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 За подкрепа на образователна, социална и културна инфраструктура в градс-

ките ареали – 9 проекта – в Благоевград (2 проекта), Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, 

Елин Пелин (2 проекта), Радомир, Сандански – с обща стойност 31,741 млн. лв.; 

 За подкрепа на държавна образователна инфраструктура в градските ареали 

– 2 проекта с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката: 

1) 3 професионални гимназии в град София - ПГ по механоелектротехника 

(ПГМЕ) „Н.Й.Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ 

по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров”; 

2) ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград 

 Обща стойност на проектите - 3,509 млн. лв.; 

 За подкрепа на инфраструктура на бюрата по труда в градските ареали – 2 

проекта с бенефициент Агенция по заетостта: 

1) За бюрата по труда в Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич, Дупница; 

2) За бюрата по труда в Ботевград, Самоков и Перник.  

Обща стойност на проектите – 1,173 млн. лв.; 

 За подкрепа на държавна културна инфраструктура в градските ареали – 6 

проекта с бенефициент Министерство на културата и обща стойност 10,178 млн. лв. 

Проектите обхващат 6 културни обекта в София: 

- Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комп-

лекс „България”; 

-  Реконструкция и обновяване на Сатиричен театър „Алеко Константинов”; 

- Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Национал-

ния политехнически музей; 

- Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия 

по полиграфия и фотография; 

- Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобра-

зително изкуство; 

- Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство; 
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 За подкрепа на инфраструктурата на висшите училища в градските агломе-

рации – 8 проекта на територията на София на обща стойност 23,827 млн. лв. Проекти-

те включват следните висши училища: 

- Висше строително училище „Любен Каравелов” Център за професионално обу-

чение към ВСУ „Любен Каравелов”; 

- Лесотехнически университет; 

- Медицински университет - София; 

- Софийски университет „Св. Климент Охридски”; 

- Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни техно-

логии; 

- Технически университет – София; 

- Университет по архитектура, строителство и геодезия; 

- Химико-технологичен и металургичен университет; 

 За подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни 

и здравни заведения в градските агломерации – 1 проект в София с бенефициент Ми-

нистерство на здравеопазването - Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клини-

ка по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София, на стойност 29,133 млн. 

лв.; 

 За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска об-

разователна инфраструктура в градските агломерации – 5 проекта – в Перник, Бла-

гоевград, Радомир, Костинброд и София на обща стойност 19,208 млн.лв. 

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция 

на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Юго-

западен район се изпълняват следните проекти: 

 За подкрепа за подобряване на градската среда – 5 проекта – в Благоевград, Го-

це Делчев, Петрич, София и Дупница на обща стойност 30,03 млн.лв. 

По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Опера-

тивна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се из-

пълняват следните проекти: 
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 За подкрепа на местна образователна инфраструктура – 7 проекта на обща 

стойност 6,035 млн.лв. в общините Драгоман, Своге, Симитли, Сатовча, Струмяни, 

Гърмен и Кресна; 

 За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на 178 малки общини – 10 проекта на обща стойност 

8,018 млн.лв. – в общините Разлог, Етрополе, Антон, Банско, Брезник, Долна баня, Ко-

привщица, Костенец, Правец и Сливница. 

 

Със средства от държавния бюджет на Република България се реализира 

проект за изграждане на мултифункционална спортна зала в гр. София, квартал 

„Слатина” в близост до „4-ти километър” на стойност 90 млн. лв. Строежът и започна 

на 14.08.2010 г., а откриването е насрочено за 23.07.2011 г. „Арена София” ще има ка-

пацитет от 12 470 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда 

могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има събитие от изключително значе-

ние в залата могат да се допуснат и около 6500 правостоящи зрители, с което пълният 

капацитет на залата може да достигне до 19 000 зрители. Ще бъде изграден паркинг с 

места за 1200 автомобила, а при важни събития, на които се очаква изключителен зри-

телски интерес, ще бъде затваряна едната лента на бул. „Асен Йорданов” и там ще мо-

гат да се паркират поне още 800 превозни средства. Над 30 вида спорт ще могат да се 

практикуват в „Арена София”, сред които зимни спортове и лека атлетика. 

 

Реализирането на Стратегическа цел 3 „Икономическо и социално сближа-

ване с останалите региони в ЕС” е свързано с подобряване достъпа и качеството на 

публичните услуги и участие в транснационални и междурегионални мрежи за сътруд-

ничество. Стратегическа цел 3 се реализира чрез мерки по Приоритет 4: Укрепване 

на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие 

на сътрудничеството. 

Отчита се, че капацитетът, особено на местно ниво, има най-голяма нужда от 

повишаване с оглед възможността за управление на проекти за кандидатстване по опе-

ративните програми. От друга страна е налице положително развитие в резултат на ак-

тивното участие на институции и организации от Югозападният район в изпълнението 

на програмите за Трансгранично сътрудничество „България-Гърция”, „България-
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Сърбия” и „България-Македония”, в оперативната програма за транснационално 

сътрудничество „Югоизточна Европа” и в програмите за междурегионално сът-

рудничество INTERREG IVC, URBACT и ESPON. 

Потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 3 може да бъде определен 

като задоволителен в рамките на програмния период до 2013 г. 

Оперативните програми „Административен капацитет” и „Регионално 

развитие”, както и програмите за териториално сътрудничество, са основните 

инструменти, чрез които следва да се постигне повишаване на административния капа-

цитет на местните и регионални власти и развитие на междурегионалното сътрудниче-

ство. 

По  подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” на 

ОП „Административен капацитет” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен 

район се изпълняват следните проекти: 

 „Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за 

прозрачност, отчетност и контрол” с партньори Община Трън, Община Ковачевци, 

Община Брезник, Община Земен, Областна администрация Перник на обща стойност 

255 444 лв., с основна цел да се повиши прозрачността и отчетността в работата на об-

щинските и областната администрации и да се подобрят механизмите за контрол върху 

дейността им; 

 „Гражданското общество в услуга на администрацията за повече прозрачност, до-

стъпност и отчетност”, бенефициент - Сдружение с нестопанска цел „Граждански съвет 

за Благоевград, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 293 556 лв., с основна 

цел повишаване на прозрачността, публичността и отчетността и утвърждаване на пар-

тньорството между СГО и общинска администрация за подобряване на тяхната дей-

ност; 

 „Прозрачна и ефективна политика за по-добро взаимодействие между админист-

рацията и гражданското общество”, бенефициент - Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване на дейност в частна полза „Противопожарни инициативи и иновации”, 

област Благоевград, с бюджет на обща стойност 364 274 лв., с основна цел подобряване 

на механизмите за контрол, постигане на прозрачност и отчетност в работата на дър-

жавните, областни и общински структури в областта на превенция на риска от бедст-

вия, аварии и пожари; 
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 „Взаимно доверие за по-добро управление”, бенефициент - Регионална агенция за 

икономическо развитие - Благоевград, област Благоевград,  с бюджет на обща стойност 

279 873 лв., с основна цел повишаване доверието в администрацията - общинска, об-

ластна и регионална в Благоевградска област. 

По подприоритет 2.3 „Укрепване на капацитета на структурите на граж-

данското общество” на ОП „Административен капацитет” на територията на 

Югозападен район се изпълняват следните проекти: 

 „Структурите на гражданското общество – обединени в различията”, с партньор 

„ЖЕНСКА ЛИБЕРАЛНА МРЕЖА – ПЕРНИК”, област Перник, с бюджет на обща сто-

йност 189 765 лв., с основна цел повишаване капацитета на структурите на гражданско-

то общество за постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията и по-

добряване на управлението на човешките ресурси; 

 „Ефективност и Капацитет за Изграждане на Партньорства „Места - Струма” Е К 

И П „Места - Струма”, с партньор Сдружение "Международни инициативи за сътруд-

ничество", област Благоевград, с бюджет на обща стойност 180 504 лв., с основна цел 

развитие на капацитета на структурите на гражданското общество в региона, обхващащ 

14 общини по поречието на реките Места и Струма и постигане на ефективни парт-

ньорства за активно включване на НПО сектора в процесите на вземане на решения, 

координация и взаимодействие с администрацията; 

 „Повишаване на капацитета на НПО от Югозападен район за планиране, за ефек-

тивно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавна адми-

нистрация”, с бенефициент Сдружение „Добърско”, област Благоевград, с бюджет на 

обща стойност 198 466 лв., с основна цел да укрепи организационния и институциона-

лен капацитет на НПО от Югозападен район за планиране за ефективно взаимодейст-

вие и готовност за партньорство със структурите на държавната администрация и за 

участие в процеса на разработване на политики; 

 „Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевг-

радска област за работа с местните власти”, с партньор фондация „Българска тради-

ция”, област Благоевград,  с бюджет на обща стойност 166 240 лв., с основни цели ук-

репване на капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) и развитие и 

утвърждаване на добри практики в неправителствения сектор; 

  „Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) в сфе-

рата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и 
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с администрацията”, с бенефициент Фондация „Електронно здравеопазване България”, 

област София, с бюджет на обща стойност 352 665 лв., с основна цел да се повиши ка-

пацитетът на структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването за 

по-ефективен диалог и партньорство с администрацията; 

По подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизне-

са, в това число чрез развитие на електронното управление” на ОП „Админист-

ративен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните 

проекти: 

 „Администрация в услуга”, с партньори община гр. Бобошево, община Сапарева 

баня, област Кюстендил, с бюджет на обща стойност 682 700 лв., с основна цел по-

бързо, по-качествено и по-достъпно административно обслужване в общините Бобов 

дол, Сапарева баня и Бобошево; 

 „Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и биз-

неса административно обслужване”, с бенефициент Община Земен, област Перник, с 

бюджет на обща стойност 319 958 лв., с основна цел да се осигури модерно и качестве-

но административно обслужване на гражданите и бизнеса, включително и чрез използ-

ването на информационни технологии на територията на общината; 

 „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса”, с бе-

нефициент община Петрич, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 277 774 

лв., с основна цел развитие на модерни административни услуги, насочени към гражда-

ните и бизнеса в община Петрич; 

 „Подобряване на качеството на административното обслужване, модернизиране 

на административните услуги в община Симитли”, с бенефициент община Симитли, 

област Благоевград, с бюджет на обща стойност 267 039 лв., с основна цел повишаване 

на удовлетвореността на потребителите на административни услуги чрез модернизира-

но и качествено административно обслужване в община Симитли; 

 „Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на 

електронно управление в Община Ихтиман”, с бенефициент община Ихтиман, област 

Софийска, с бюджет на обща стойност 394 502 лв., с основна цел да се осигури по-

качествено, прозрачно и модерно административно обслужване на гражданите и бизне-

са в община Ихтиман, включително чрез електронно управление; 

 „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в община Златица”, с бене-

фициент община Златица, област Софийска, с бюджет на обща стойност 0 лв., основна 
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цел да се подобри административното обслужване за гражданите и бизнеса от общинс-

ката администрация Златица; 

 „Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция „Адми-

нистративна” на „Направление Архитектура и Градоустройство” към Столична Общи-

на чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър”, с 

бенефициент Столична община, област София, с бюджет на обща стойност 403 430 лв., 

с основна цел повишаване на общественото доверие в Дирекция „Административна” на 

НАГ към СО чрез облекчен достъп на гражданите и бизнеса с административните услу-

ги за архитектурната документация, в това число подобряване на административното 

обслужване. 

 

По подприоритетна ос 4.2 „Междурегионално сътрудничество” на Опера-

тивна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югоза-

паден район се изпълняват следните проекти: 

 За подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри прак-

тики – 12 проекта на обща стойност 25,779 млн.лв. Бенефициенти на 7 от проектите са 

общините Столична, Мирково, Благоевград, Банско, Бобов дол, Елин Пелин и Косте-

нец, а на останалите 5  – неправителствени организации от Югозападния район.  

 

По Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2007 – 

2013 г., съфинансирана от ЕФРР, за Югозападния район са договорени 31 проекта на 

територията на област Благоевград на обща стойност 31 411 355,74 евро и 3 проекта на 

територията на област София на обща стойност 1 780 416 евро. 

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-

2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), за 

Югозападния район са договорени 18 проекта на територията на област Кюстендил на 

обща стойност 3 925 285,3 евро и 18 проекта на територията на област Благоевград на  

обща стойност 3 203 173,3 евро. 

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточ-

на Европа 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от ЕФРР, за Югозападния район са догово-

рени 27 проекта на територията на област София на обща стойност 55 372 303 евро, 1 

проект на територията на област Перник - 3 327 500 евро и 2 проекта на територията на 

област Благоевград на обща стойност 4 415 000 евро. 
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По Оперативна програма ЕСПОН на територията на Югозападния район са 

договорени 4 проекта на територията на област София на обща стойност 2 043 855 евро. 

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ 

IV C, съфинансирана от ЕФРР, за Югозападния район са договорени 15 проекта на те-

риторията на област София на обща стойност 32 322 163 евро, 1 проект за област Пер-

ник – 1 469 085 евро и 1 проект за област Благоевград на стойност 1 859 321 евро.  

По Оперативна програма УРБАКТ II “Мрежа за градско развитие” в Югоза-

падния район се реализират два проекта – „Отворени градове” и „CoNet”, в които парт-

ньор от българска страна е Столична община, като общата стойност на бюджета на 

българския партньор по двата проекта е 75 797 000 евро. 

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, финан-

сирана по ИПП, към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат 

процедури за оценка на проектните предложения в първата покана по програмата и ня-

ма сключени договори. 

4. Използвани ресурси за постигане на целите на РПР на ЮЗР 

Определените в РПР на ЮЗР икономически и финансови механизми за реализа-

цията на плана, по източници, включват: 

• Национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския 

бюджет и общинските бюджети; 

• Фондове на ЕС; 

• Частни финансови ресурси (местни физически и юридически лица, граж-

дански организации и др.); 

• Международни финансови институции. 

Приносът на оперативните програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ за изпъл-

нението на приоритетите на РПР на ЮЗР е оценен въз основа на аналитично разпреде-

ление на договорените и изплатените финансови ресурси по източници спрямо целите 

на плана, според териториални им адрес.  
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Размерът на договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално 

съфинансиране) за Югозападен район към октомври 2010 г., възлиза на 1 468,84 млн. 

лв. и вече значително надвишава общия размер на средствата за реализация на РПР на 

ЮЗР за периода до 2013 г., определен в индикативната финансова таблица на плана. 

Предвид това може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 

2013 г. е финансово осигурено. В този смисъл усилията следва да бъдат насочени към 

подобряване на механизмите за изпълнение на мерките, заложени в плана. 

Относителният дял на договорените към октомври 2010 г. средства по оператив-

ните програми за мерки, свързани с изпълнението на РПР на ЮЗР, от средствата за 

всички райони от ниво 2, е 39,22%, а този на изплатените средства – 37,5%. Делът на 

изплатените средства от размера на договорените средства за ЮЗР за периода 2007 – 

октомври 2010 г. е 16,25%.  

графика 12. Разпределение на договорените и 
изплатените средства по целите на РПР 
на ЮЗР 

графика 13. Концентрация на договорените 
средства по райони за целенасочено 
въздействие в ЮЗР 

  

Предвид общия обем на договорените към октомври 2010 г. средства по всички 

оперативни програми и ускорения процес на договаряне, налице е потенциал за задо-

волително постигане на трите стратегически цели на РПР на ЮЗР. Необходими са до-

пълнителни усилия за реализация на мерките по Приоритет 1 и 2 на Стратегическа 

цел 1, както и по отношение на мерките по Стратегическа цел 3. 
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таблица 1. Принос на РПР на ЮЗР към приоритетите на НСРР, [дял от общия размер на договорените 
средства по приоритетите на НСРР] 

Цели на РПР на ЮЗР П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 

Стратегическа цел 1: Постигане на 
устойчив икономически растеж, чрез 
развитие на конкурентноспособна 
диверсифицирана регионална 
икономика 

26,43% 14,53% 0,6%   12,79% 

Стратегическа цел 2: Намаляване на 
вътрешнорегионалните различия и 
укрепване на връзките между градските 
центрове 

 0,38% 74,51% 63,03%   

Стратегическа цел 3: Икономическо и 
социално сближаване с останалите 
региони в ЕС 

    23,40% 5,91% 

ОБЩО: 26,43% 14,91% 75,1% 63,03% 23,4% 18,7% 

През периода обхванат от междинната оценка на РПР на ЮЗР е видно, че изпъл-

нението на мерките по РПР на ЮЗР допринася за изпълнението на следните приорите-

ти на Националната стратегия за регионално развитие – Приоритети 1, 3, 4 и 5. 
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III. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

1. Съответствие на стратегията за развитие на Югозападен район с 

контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво 

и ниво ЕС 

След приемането на Регионалния план за развитие на Югозападен район през 

2005 г., настъпват важни промени както в европейската, така и в националната, норма-

тивна и институционална среда в областта на регионалното развитие, а именно: 

• в края на 2006 г. Министерският съвет одобри българската Национална страте-

гическа референтна рамка4, а в началото на 2007 г. – седемте оперативни програми по 

политиката за сближаване5.  

• в съответствие с критериите за подкрепа на политиката за сближаване за прог-

рамния период 2007-2013 г., цялата територия на България е избираема за финансиране 

по цел 1 „Сближаване“6 на кохезионната политика на ЕС, страната участва и в програ-

мите по цел 3 ”Европейско териториално сътрудничество”, които целят насърчаване на 

балансираното териториално развитие и териториалната интеграция на обхванатите от 

програмата страни и региони; 

• през 2006 г. е съгласувана и извършена промяна на териториалния обхват на 

районите за планиране (NUTS 2) 7 за програмния период 2007-2013 г.;  

• във връзка с промените в европейската политика за сближаване, пълноправно-

то членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., както и не-

обходимостта от създаване на ефективен механизъм за регионална координация, през 

2008 г. е подготвен и приет нов Закон за регионалното развитие8 и терминът „район за 

планиране на ниво NUTS 2“ е заменен с „район от ниво 2”; 

• в чл. 5 от ЗРР (2008) идеята за районите за целенасочено въздействие е заме-

нена с възможността за обособяване на райони за целенасочена подкрепа (РЦП), кои-

                                                 
4 Одобрена от Министерския съвет с Протоколно решение № 52.36 от 21 декември 2006 г. 
5 Протоколни решения на Министерския съвет №№ 8.19, 8.20, 8.28, 8.29, 8.31, 8.32 и 8.33 от 1 март 2007 г. 
6 Ресурсите по цел 1 „Сближаване“ са насочени към по-слабо развитите региони и държави-членки на ЕС, чийто БВП на глава от 
населението е по-нисък от 75% от средните стойности за Общността. 
7 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно установяване на обща класи-
фикация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Официален вестник на ЕС n° L 154, 21/06/2003, стр. 0001-0041. 
8 Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 
16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г. 
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то могат да обхващат територията на една или повече съседни общини в рамките на ра-

йоните от ниво 3 (областите). РЦП 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; 

• със ЗРР (2008) се променя системата за управление на регионалното разви-

тие, като се конкретизират правомощията на органите на изпълнителната власт във 

връзка с провеждането на политиката за регионално развитие, въведено е изискване 

министрите и ръководителите на ведомства да отчитат целите и приоритетите на Наци-

оналната стратегия за регионално развитие при провеждане на секторните политики в 

рамките на своите компетенции; 

• за осъществяване на регионална координация при изпълнение на оператив-

ните програми, съфинансирани от ЕС, към Регионалните съвети за развитие (РСР) в 

шестте района от ниво 2 са създадени Регионални координационни комитети (РКК). 

Целта на РКК е осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие 

при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, на 

територията на съответния район от ниво 2. Това е възможност за съгласуване на мер-

ките, реализирани по оперативните програми на територията на районите от ниво 2 с 

целите и приоритетите на политиката за регионално развитие. Периодичните справки 

за изпълнението на оперативните програми на територията на Югозападен район, из-

готвени от РКК, дават възможност да се проследява какво е участието на района в раз-

личните програми, какви проекти се изпълняват и как се разпределят ресурсите между 

отделните общини в района. В този смисъл „механизмът за регионална координация”, 

регламентиран със ЗРР допълва нормативната уредба за изпълнението на оперативните 

програми, за да може да бъде определяна тяхната регионална ефективност и ефикас-

ност.  

• Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и Областните 

съвети за развитие в административните области на страната (районите от ниво 3), са 

трансформирани в държавно-обществени органи за провеждане на политиката за реги-

онално развитие, като в тяхната структура са включени представители на социално-

икономическите партньори; 
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• създадени са териториални звена на МРРБ за стратегическо планиране и 

координация на регионалното развитие, които изпълняват ролята на секретариат на съ-

ответния РСР. 

Настъпилите промени в институционалната, нормативната социално-

икономическата среда, както и новите стратегически документи и акценти на ниво ЕС, 

обуславят необходимостта от актуализация на РПР на ЮЗР от гледна точка на неговата 

реализация до края на настоящия програмен период – 2013 г.. 

2. Оценка за ефективността на действията на компетентните органи във 

връзка с изпълнението на РПР на ЮЗР 

2.1. Организация на изпълнението на РПР на ЮЗР 

Изпълнението на РПР е опосредствано и се осъществява чрез изпълнението на 

оперативните програми по политиката за сближаване и съответните управляващи орга-

ни. Наблюдението на изпълнението на РПР на ЮЗР е отговорност на Регионалния съ-

вет за развитие на Югозападен район. В процеса на наблюдение, при изпълнението на 

РПР на ЮЗР, участват представители на органите на централната и местната власт, 

представители на организации на работодатели и на работници и служители на ре-

гионално ниво, физически и юридически лица, които имат отношение към развитието 

на района. Представители на РСР на ЮЗР участват в комитетите за наблюдение на 

Националната стратегическа референтна рамка и на оперативните програми, съфи-

нансирани от ЕС. Териториалното звено на МРРБ за стратегическо планиране и коор-

динация на регионалното развитие в ЮЗР осъществява координация и взаимодействие 

с централните и териториалните структури на изпълнителната власт във връзка с из-

пълнението на РПР. Изготвят се справки за процеса на планиране и изпълнение на мер-

ките по оперативните програми, свързани с целите и приоритетите на РПР. 

Ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнени-

ето на РПР на ЮЗР, на практика зависи от ефективността на механизмите за координа-

ция. Системата за регионална координация, създадена със ЗРР (2008) все още не е дос-

татъчно ефективна, но съществува потенциал за нейното бъдещо развитие чрез методи-

ческо осигуряване на дейността на РКК. 
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2.2. Предложения за подобряване ефективността при изпълнението на РПР 

на ЮЗР 

Ефективността на изпълнението на РПР на ЮЗР през настоящия програмен пе-

риод зависи от следните фактори: 

• Актуалност на плановия документ спрямо спецификата на икономически-

те и социалните проблеми на ЮЗР; 

• Осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение на 

мерките, определени в РПР на ЮЗР; 

• Механизъм за финансиране на мерките, определени в РПР на ЮЗР – 

средства от ЕС и от държавния бюджет; 

• Механизъм за координация – по отношение на мерките, изпълнявани в 

ЮЗР; 

• Процедури за консултиране със заинтересованите страни (прилагане на 

принципа на партньорство); 

• Система за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР; 

• Активно предоставяне на информация (публичност) за целите на РПР на 

ЮЗР и степента на тяхното изпълнение. 

• Определяне на механизъм за подкрепа на местни инициативи и конк-

ретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа, финан-

сиран със средсва от държавния бюджет 

Подходът към актуализацията на РПР на ЮЗР се обуславя както от разпоред-

бите на § 4 от ЗРР – изискването за привеждане на РПР в съответствие с разпоредбите 

на закона и настъпилите промени в институционалната, нормативната и социално-

икономическата среда, така и от актуалните предизвикателства пред политиката за ре-

гионално развитие, които определят необходимостта от по-силно интегриране на про-

цесите по програмиране и реализация на политиките, с фокус върху мерките за разви-

тие, в т.ч. и тези финансирани със средства от ЕС. 

Проектът на Актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР включва ак-

туализиран анализ на икономическото и социално състояние на ЮЗР, както и префор-

мулиране на четирите приоритета. Предложените промени отразяват изводите на меж-

динната оценка по отношение прякото обвързването на приоритетите на РПР с тези на 

оперативните програми. В същото време проектът на актуализирания документ следва 
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да установи съответствието между целите и приоритетите на РПР и тези на НСРР, как-

то и да определи тези, за чието изпълнение следва да бъдат осигурени само с национал-

ни средства. 

Осигуряването на ефективни управленски правомощия за изпълнение на мер-

ките, определени в РПР на ЮЗР, означава определяне на орган или органи, пряко отго-

ворни за изпълнението на плана. Този подход предполага предварително определяне на 

конкретните мерки, които ще бъдат изпълнявани от съответните органи, както и мерки-

те, чието изпълнение ще бъде осигурено, съответно от централните, областните и об-

щинските органи . 

Механизмът за финансиране на мерките, определени в РПР на ЮЗР следва да 

включва всички възможни източници за финансиране – национални, от ЕС и др., които 

допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в ЮЗР. 

Системата за регионална координация има потенциал за ефективно участие в 

процеса на управление на регионалното развитие, но е необходимо: 

• Подобряване на механизмите за координация при изпълнение на РПР на 

ЮЗР по отношение на основните етапи на политическия процес – програ-

миране, реализация, контрол и наблюдение, както и засилване на взаимо-

действието с териториалните и междинните звена по оперативните прог-

рами, съфинансирани от ЕС; 

• Укрепване на аналитичния капацитет в ЮЗР за идентифициране на проб-

лемите и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти; 

• В рамките на процеса за децентрализация на държавното управление, те-

риториалните органи на изпълнителната власт, които имат функции във 

връзка с осъществяването на политиката за регионално развитие в Югоза-

паден район следва да бъдат осигурени с ефективни правомощия и ресур-

си. 

Процедури за консултиране със заинтересованите страни (прилагане на прин-

ципа на партньорство). Целта на обществените консултации е повишаване качеството 

на изработваните политики и гарантиране, че управленските решения са аргументирани 

и се основават на солидни факти, отчитат мненията и опита на заинтересованите стра-

ни, както и че приетите решения могат да бъдат осъществени ефективно. Подходящо е 
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прилагането на усъвършенствани процедури за провеждане на консултации, не само в 

рамките на РСР, но и за включване на по-широк кръг представители на заинтересова-

ните страни. Така прилагането на принципа на партньорство ще осигури условия за по-

вишаване ефективността на политиката за регионално развитие. 

Ефективността на системата за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР 

следва да бъде осигурена чрез интегриране на процесите по наблюдение и оценка с те-

зи, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Целесъобразно е изг-

раждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в която 

всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации да въ-

веждат информация за изпълняваните в рамите на техните компетенции и териториален 

обхват проекти. В този аспект следва да се предвиди и механизъм за обмен на данни 

между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН) и други системи, поддържащи информация 

свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.  

За осигуряването на обективна основа за оценка на постигането целите на РПР 

на ЮЗР и приноса им към НСРР, следва да бъде определен ограничен набор от инди-

катори, описващи въздействието върху икономическото и социалното състояние на 

района, чието изменение може да бъде ефективно наблюдавано. По този начин ще се 

осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработ-

ка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на 

различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие. В този 

смисъл е подходящо при изготвянето на годишните Национални статистически прог-

рами, да бъдат определени данните, които НСИ да събира и обработва за наблюдението 

на политиката за регионално развитие на съответните териториални нива, както и пе-

риодичността за предоставяне на данните. 

Активно предоставяне на информация (публичност) за целите на РПР на ЮЗР 

и степента на тяхното изпълнение. Практиките за информиране на средствата за масова 

информация за работата на РСР могат да бъдат разширени чрез фокусиране на комуни-

кационните дейности, осъществявани по оперативните програми, върху специфичните 

особености на ЮЗР. Препоръчително е изготвяне на резюме на РПР на ЮЗР, което да 

бъде достъпно чрез интернет страниците на всички областни и общински администра-

ции от ЮЗР.  
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С оглед направените констатации и изводи по отношение задълбочаване на вът-

решнорегионалните различия е необходимо да се задейства механизма за подпомага-

не на районите за целенасочена подкрепа чрез финансиране със средства от държав-

ния бюджет на разработената от Министерство на регионалното развитие и блгаоуст-

ройството Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подк-

репа. Тя предвижда подкрепа на местни инициативи и проекти от типа „меки мерки” в 

българските общини. 

3. Насоки и препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за периода след 

2013 г.  

Съгласно Концепцията за програмиране на развитието на Република Бълга-

рия започна разработването на Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 

– рамков дългосрочен документ, който въз основа на анализ на ситуацията в държавата 

и тенденциите за развитие, определя визията и общите (дългосрочни) цели на нацио-

налните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, 

включително техните териториални измерения.  

Концепцията не определя как модела на документите за програмиране на ико-

номическото и социалното развитие се прилага на съответните териториални нива – 

райони от ниво 2, съответно на областно и на общинско ниво. В тази част Концепцията 

подлежи на бъдещо развитие, което пряко зависи от развитието на модела за управле-

ние на регионалното развитие, напредъка в процеса на децентрализация на държавното 

управление, включително модела за управление на средствата по политиката за сбли-

жаване за следващия програмен период 2014-2020 г.  

Новият модел за междуинституционална координация на развитието на Репуб-

лика България определя Съвета за развитие към Министерския съвет като основен 

център за координация на политиките на национално ниво. В този смисъл, е подходящо 

да бъде използван положителният опит от регионалната координация, като Регионал-

ните съвети за развитие станат част от общата система за координация, оглавявана от 

Съвета за развитие към Министерския съвет и функционално да засилят ролята си за 

осигуряване съответствие между националните цели и местните интереси и за засилва-

не на териториалния фокус на секторните политики, като за целта се разширят право-

мощията на тези органи по отношение формулирането на секторните стратегии.  
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Други предложения, касаещи развитието на системата за провеждане на регио-

нална политика в ЮЗР са: да се утвърди ролята на Регионалния съвети за развитие на 

ЮЗР като орган, който не само обсъжда и съгласува, но и приема документите за стра-

тегическо планиране при провеждане на политиката за регионално развитие; да бъде 

предоставян ежегоден бюджет на РСР на ЮЗР, който да осигури изпълнението на го-

дишните индикативни програми за дейността му при спазване изискванията на чл.57 на 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Областните съвети за 

развитие в ЮЗР следва да се превърнат в основен център за обсъждане на местните ас-

пекти на секторните политики, тяхното финансово осигуряване и координиране на дей-

ствията и мерките за изпълнение. 

При подготовката на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2020 за-

едно с общата целева рамка на национално ниво е подходящо да се определят и целеви 

рамки за всеки от регионите, като се отчете тяхната специфика. В тази връзка, при раз-

работването на стратегическите и планови документи за следващия планов период 

следва да се формулират собствени цели по „регионален дневен ред 2020” за всеки от 

регионите и на по-ниско териториално ниво, с цел да се идентифицират задачите и ан-

гажиментите, които предстоят във връзка с изпълнението на Стратегия „Европа 2020”. 

В контекста на описаните по-горе условия, могат да бъдат направени допълни-

телни препоръки относно разработването на РПР на ЮЗР за периода след 2014 г. в две 

основни направления: 

 Да се идентифицират мащабните проекти на територията на ЮЗР, свързани с 

изпълнението на Регионалния план за развитие, които ще търсят подкрепа от бъдещите 

оперативни програми- основно в областта на транспортната инфраструктура и околната 

среда. Наличието на списък с такива проекти ще създаде база за по-добра координация 

и по-ефективно взаимодействие между политиката за регионално развитие и проектите 

и дейностите осъществявани от секторните политики на територията на съответния 

район.  

 Предвид специфичните характеристики на Югозападния район при форму-

лирането на приоритетните направления и области за въздействие за новия програмен 

период 2014-2020 особен акцент може да бъде поставен върху иновациите, повишаване 

на енергийната ефективност, въвеждане на нови „зелени” технологии и генериране на 

енергия от ВЕИ, намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда, засилване 

на връзката между университетите и научните среди и бизнеса, развитие на туризма и 
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земеделието, включително в периферните и граничните територии на района, интегри-

раното и устойчиво развитие на градовете и селата, в т.ч.градско възстановяване и раз-

витие и подобрена мобилност и транспортна достъпност. Следва да се вземат предвид и 

мерките за преодоляване на негативните демографски процеси, намаляване на безрабо-

тицата и увеличение на заетостта, ранното отпадане от образователната система за пос-

тигане на целите на Стратегия „Европа 2020”. 

    С плана за Регионално развитие на Югозападния район ще се  установи кои са 

актуалните проблеми и нужди за региона, какви са дефицитите по отношение икономи-

ческото, социалното и инфраструктурното развитие, какъв  е наличният потенциал  и 

какви възможности за бъдещо развитие съществуват. РПР на ЮЗР може  да даде не-

обходимата базова информация и анализ при подготовката на Оперативна про-

грама „Регионално развитие”, и по-конкретни териториални адреси за секторните 

оперативни програми за програмния период 2014-2020 г., които да служат за моти-

виране на стратегия на програмите и логика на планираните интервенции в най-голяма 

степен отговарящи на конкретните нужди на региона. 

 

 


